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I
Liniile de forță | 
ale cincinalului .

Prin dezvolta-1 
diversificare ‘ 

perfecționare călită-1 
tivă producția anua
lă de oțel a Hune-| 
doarei a depășit la 
sfîrșitul lui 1970| 
3.0â0000 tone. I

• Prin punerea în 
funcțiune a 3 gru
puri de cîte 210 me-n 
gawați la noua Ter-I 
mocentrală de la« 
Mintia, producția del 
energie electrică a« 
județului a crescuți 
cu 88,2 %.

• Peste 3,5 miliar
de lei 
ti te în 
ceastă 
pentru 
industriei extracti-» 
ve, pentru dota-l 
rea exploatărilor mi-j 
niere cu cele mai noii 
cuceriri ale tehnicii. ■

au fost inves- 
județ în a- 

perioadâ» 
dezvoltarea! 

extracti--

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL ORGANIZAȚIEI U. T. C PROFESIA

Educația PRIN MUNCA
și PENTRU MUNCA

economică a țării,
— prin 
al cin- 
defini-

TA
Agricultura — 
cîmp larg de 

afirmare
a tinerei

Arta națională, literatura fie
cărei țări au implicat, au oglin- 
dit dintotdeauna spiritul speci- A 
fie, direcția și evenimentele so- 
cial-istorice ale fiecărui popor. 
De aceea, nici nu se poate con- A 
cepe un muzeu imaginar al li
terelor unei națiuni din care să 
lipsească tocmai seînteia de e- A 
ternitate a dragostei de patrie. ”

In curba inspirației marilor 
artiști, a marilor poeți ai lumii a 
din toate timpurile, metafora W 
eroticii patriotice, iubirea de 
țară a' înnobilat versuri celebre, 
a ,,născut" în multe cazuri, poeții 
înșiși, trasîndu-le drum spre 
posteritate. Cuvîntul patrie —

poeziei 
patri
otice

Pe harta 
județul Iași își află 
realizările ultimului an 
cinalului — coordonate 
lorii care îl situează pe un loc 
de frunte în ceea ce privește 
dinamica dezvoltării economice. 
Depășirea volumului producției 
cincinalului recent încheiat 
cu peste 4 miliarde lei. realiza
rea unui ritm anual de creș
tere a producției industriale de 
18% reflectă din plin 
de amplă transformare 
țului Iași în unul din 
cele centre industriale 
rii.

Raportată, în același 
obiectivele fundamentale 
producției în noul cincinal, 
vînd în vedere semnificația 
acestora pentru realitățile con-

procesul 
a jude- 
puterni- 
ale ță-

timp, la 
ale 
ă-

I

I

I

Istoria 
obli- 

onoare

se știe — a apărut tîrziu ț poe
zia patriotică exista — se 
poate spune fără nici un du
biu — mult înaintea lui. 
literară se vede așadar 
gată să consemneze cu 
vîrsta lui imemorială.

Poeții noștri unioniști — 
chiar cei pe care talentul i-a 
servit mai puțin — au fost în
flăcărați cîntăreți ai melea
gurilor și istoriei i 
invocate în atîtea alegorii — 
Unirii. Pașoptiștii,- de aseme
nea. Chiar departe de țară, 
mulți dintre ei au topit în creu
zetele romantic-retorice dar 
înălțător sincere ale 
întreagă 1 
Exemplul lui Alecsandri se în
scrie în fila de aur a genului, 
pentru a aminti și faptul 
la fel de cunoscut, că străluci
toarea „Tiganiada" este o operă 
țîșnită din filonul generos ai 
specificului național și, ca a- 
tare, profund patriotică, după 
cum mărturisește limpede în 
prolog, însuși Ion Budai De- 
leanu explicînd motivele pentru

CONSTANTIN CRIȘAN 
(Continuare în pag. a IV-a)

românești A 
gorii ale ”

incere ale vremii, o —* Ceaușescu. p 
metaforică a patriei liului de Stat.

în ziua de 25 ianuarie a.c. a 
avut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezi
dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi-

lisniului, au cunoscut o dez
voltare puternică. Tratatul nu 
face decît să consemneze a- 
ceastă realitate, creînd baza 
.juridică pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de co
laborare și prietenie dintre 
România și Polonia.

De asemenea. Tratatul de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria 
oglindește relațiile de bună 
vecinătate și de colaborare în
delungată dintre ‘țările noas
tre. Această colaborare și prie
tenie s-a dovedit întotdeauna 
trainică; ea s-a manifestat în 
lupta comună pentru scutu
rarea Jugului stăpînirii străi
ne, pentru independență na
țională și socială. în anii con
strucției socialiste, prietenia și 
colaborarea dintre România și 
Bulgaria se dezvoltă pe o 
treaptă nouă și putem spune 
că relațiile de astăzi sînt deo
sebit de cordiale și amicale. 
Ele se bazează pe dorința co
mună de a contribui la ci
mentarea legăturilor dintre 
statele noastre și dintre toate 
statele din Balcani, la trans
formarea acestei părți 
într-o zonă a păcii și 
rării.

Ambele tratate, atît 
Polonia, cît și cel cu Bulgaria, 
sînt rezultatul politicii con
secvente a partidului și guver
nului României socialiste de 
dezvoltare a relațiilor de cola
borare și cooperare cu toate 
statele socialiste ; noi vedem 
în întărirea colaborării și coo
perării multilaterale cu toate 
țările socialiste baza trainică 
a asigurării progresului fiecă
rui stat socialist, a întăririi e- 
conomice și ridicării bunăstă
rii fiecărui popor, a dezvoltă
rii independente a fiecărei na
țiuni socialiste și, totodată, 
temelia consolidării neconte
nite a întregului sistem socia
list mondial.

Ratificarea acestor tratate 
de către Consiliul de Stat a- 
șează pe baze trainice, pentru

încă o perioadă de 20 de ani, 
relațiile dintre România, pe 
de o parte și Polonia și Bulga
ria pe de altă parte; avem 
convingerea că aceasta con
tribuie Ia cauza asigurării 
securității în Europa, Ia dez
voltarea colaborării și priete
niei între toate statele lumii.

Iată de ce propun Consiliu
lui de Stat să aprobe în una
nimitate și să ratifice aceste 
Tratate".

Consiliul de Stat a adoptat în 
unanimitate decretul privind ra
tificarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă, 
precum și decretul privind rati
ficarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia.

In continuare, Consiliul de Stat 
a adoptat, pe baza dezbaterii 
proiectelor respective, următoare
le decrete : decretul privind au
torizarea și funcționarea în Repu
blica Socialistă România a repre
zentanțelor firmelor comerciale și 
organizațiilor economice străine ; 
decretul privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Ministe
rului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor ; 
decretul pentru modificarea De
cretului nr. 210/1960 privind re
gimul mijloacelor de plată străi
ne, metalelor prețioase și pietre
lor prețioase, precum și decretul 
pentru modificarea legii nr. 16/ 
1968 privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior. Con
siliul de Stat a ratificat Acordul 
cu privire la salvarea astronauți- 
lor, reîntoarcerea astronauților și 
restituirea obiectelor lansate în 
spațiul extraatmosfaric, precum și 
Acordul comercial dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Volta Superioară. Toate de
cretele adoptate au fost în prea
labil examinate și avizate favo
rabil de comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a rezolvat 
apoi lucrări curente.

în afara membrilor Consiliului 
de Stat, la ședință au participat 
ca invitați tovarășul Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, miniștri, conducători ai 
altor organe centrale de stat și 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Din împuternicirea Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a prezentat spre adoptare 
proiectul de decret pentru ratifi
carea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Ro- 
mânia și Republica Populară Po- 
lonă, semnat la Hucurești, la 12 
noiembrie 1970, precum și pro- 
iectul țle decret pentru ratificarea 
Tratatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Popul ară Bulgaria,
semnat la Sofia, la 19 noiembrie 

• 1970.
Tovarășul Mihai Dalea, pre- 

ședințele Comisiei pentru politică 
" externă a Marii Adunări Națio

nale, a prezentat rapoartele co- 
gg tnune ale comisiilor pentru poli- 
” tică externă, pentru problemele 

de apărare și juridică ale Marii 
Adunări Naționale, care au 
dezbătut și au avizat favorabil 
aceste proiecte de decrete, pri
mite spre examinare din partea 
Consiliului de Stat.

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat:

„După cum este cunoscut — 
gg a spus președintele Consiliului 

de Stat — Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență 

gg mutuală dintre Republica So- 
w cialistă România și Republica 

Populară Polonă, semnat la 12 
noiembrie 1970, este rezultatul 
relațiilor bune dintre Româ
nia și Polonia, al faptului că 

£ între țările noastre există 
vechi legături de prietenie și 
colaborare care, în anii socia-

generații

PRIMELE INITIATIVE

GHEORGHE MACOVEI
prim secretar al Comitetului județean lași al U.T.C.

crete ale județului Iași, parti
cularitățile sale specifice, mun
ca organizațiilor U.T.C. din uni
tățile economice va fi îndrep
tată cu aceeași consecvență, 
spre educarea comunistă, în sen
sul dezvoltării responsabilității 
fiecărui tînăr față de sarcinile 
SDecifice care-i revin la locul 
de muncă, față de marile da
torii pe care le are ca om al 
muncii.

Hotărît să întîmpine cu
(Continuare în pag. a V-a)

SPIRITUL
PRACTIC

de ACULIN CAZACU

recent colocviu național, consacrat cercetării interdis-.Un
ciplinare a învățămîntului, a pus în evidență necesitatea 
renovării pedagogiei și educației, promovînd ideea ridică
rii indicilor de utilizare a instrumentului practicii în edifica
rea metodică și optimă a omului societății contemporane. 
Nu mai putem gîndi astăzi, într-o manieră iluministă, de 
pe pozițiile unui optimism pedagogic exagerat despre om 
și sensurile educației. Nevoia imperioasă de cadre califi
cate potrivit matricei de solicitări ale unei civilizații indus
trial-urbane năseînde aduce corective serioase imaginii des
pre noi înșine și modului în care ne controlăm și dirijăm au- 
todezvoltarea prin instrucție. Transmisia unilateral-verbală de 
cunoștințe, formă clasică a registrului instrucției, este per
cutată acum esențial de noul val al spiritului practic și 
prospectiv. Actualul elev sau student nu mai poate fi pri
vit doar ca obiect de educație, ci și ca viitoare forță de 
muncă. Investim în el pentru a recupera și trebuie să știm 
de pe acum cînd, cît și cum vom recupera. Dintr-un depo
zitar al informației de tip enciclopedic, a cărei valoare și 
eficiență în viață sînt de domeniul unei ecuații de nedeter
minare, educatul tinde să se transforme într-un manipulant 
capabil și orientat al informației, apt de integrare rapidă 
în succesiuni de operații profesionale dintre cele mai com
plicate. El are nevoie, ca viitor specialist, de un contact lu
crativ și nu constatativ cu realitatea profesională pe care 
i-o anticipăm. îi este necesară, ca aerul, o practică perma
nentă, care să-i trieze valorile si să-i cizeleze convingeri
le, să-i formeze un larg cîmp de percepție socială și să-i 
preîntîmpine dificultățile de adaptare. Spiritul investigator 
al tînărului se cere a fi captat și inclus într-un vad de 
curgere organizat și coparticipant. Există, de pildă, o cer
cetare științifică de tip studențesc, al cărei rol formativ 
poate face un serviciu major obiectivelor generale ale edu
cației, contactînd cunoștințele teoretice cu reglatorul prac
ticii. Traversînd, în formarea sa ca specialist, o zonă a pre
gătirii de teren, studentul de azi își conturează spațiul de 
variație al spiritului său analitic, devine mai realist și do-

I

ț pufr U XV “O/(Continuare în pag. a IV-a)

9

a lumii 
colabo-

cel cu

r S Jr Xt

J HI

La Facultatea de botanică a Universității București.

De la înființarea Consiliilor 
intercooperatiste s-a scurs un 
timp relativ scurt. Calendaristic, 
ele au doar cu ceva peste o lună 
de existență și cum de obicei 
orice organism nou înființat pînă 
pornește la drum are nevoie de 
o perioadă de acomodare 
părea, 
să se 
ce s-a făcut practic în scopul 
pentru 
pară 
adresată. Atenția, însă, cu care 
aceste consilii s-au format în

s-ar 
și există și probabilitatea 

întîmple, ca întrebarea :

care s-au înființat ? să 
neavenită, prea din timp

baza indicațiilor prețioase și 
foarte limpezi ale conducerii su
perioare de partid ca și necesita
tea din ce în ce mai stringentă a 
unor asemenea organisme au fă
cut ca așa-numita perioadă de 
familiarizare pentru începerea 
activității să fie atît de mult 
scurtată îneît în unele, practic 
chiar din ziua semnării actului 
de constituire s-a trecut la rezol
varea unor probleme ce le ridică 
producția unităților. Din județul 
Prahova este concludent și 
exemplul Consiliului intercoope-

ratist al municipiului Ploiești cu 
sediul la Bucov.

în primul rînd s-a pus proble
ma profilării. Fiind în zona de 
aprovizionare a orașului Ploiești, 
cele 13 cooperative membre ale 
consiliului au în piața acestuia 
un bun debușeu, în special pen
tru produsele din zootehnie și 
pentru legume. Intr-un fel, erau 
ele și pînă acum profilate pe 
aceste produse, orașul își exerci-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

*„Să fim primii la ch&marea partidului"
Telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu- 

ci Facultății de electrotehnică a Universității dinnist Român, de prima promoție de absolvenți 
Craiova.

Stimate, tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul încheierii ultimului an de studii, 

prima serie de absolvenți ai Facultății de Electro
tehnică din cadrul Universității craiovene își în
dreaptă cu recunoștință și devotament gîndul 
spre dumneavoastră, conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru. Am pătruns adine taine
le științei, ne-am desăvîrșit pregătirea profesio
nală în cea mai tînără dintre universitățile țării, 
care a luat ființă pe aceste meleaguri prin grija 
dumneavoastră pentru viitorul luminos al tinere
tului nostru, pe pămîntul care a dat primul domn 
viteaz al Țărilor Române, pămînt care poartă de 
un secol și jumătate urmele pașilor lui Tudor, 
Oltenia. Leagănul atîtor minți luminoase ale gîn- 
dirii românești, ne-a adunat din toate colțurile 
țării pentru a ne croi oameni de nădejde, cunoș
tințe profunde, fii devotați ai poporului în acest

înalt for de cultură, pașii ne-au fost călăuziți de 
dascăli minunați care ne-au dezvăluit frumuseți
le meseriei, în care să cucerim prin muncă și pa
siune culmi tot mai înalte. Dumneavoastră, tova
rășe secretar general, ne-ați învățat că diploma de 
inginer este un titlu de maximă responsabilitate 
care trebuie onorat prin efortul continuu de a 
contribui în mod creator la ridicarea, pe trepte 
tot mai înalte, a industriei noastre socialiste, a în
tregii economii naționale.

Ne angajăm în mod solemn să răspundem cu 
cinste și demnitate tuturor acestor deziderate, să 
fim primii la chemarea partidului să devenim, 
acolo unde țara ne-o va cere, specialiști adevărați 
care să-și pună întreaga energie și pricepere în 
slujba măreței opere de construcție a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noas
tră patrie — Republica Socialistă România.
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OLIMPIADA
TINERILOR 
MECANIZATORI IN 
FAZA FINALEI

Păstrînd tradiția, și această a 
treia ediție a concentrat atenția 
tinerilor mecanizatori, peste 
60 000 la număr — din toată 
țara. Faptul că în finală au ajuns 
numai 39, unul la 1500, se ex
plică prin exigența regulamentu
lui care impune continuarea con
cursului pînă cînd unul reușește 
să se desprindă de ceilalți. în
trecerea a fost strinsă. Telexurile 
primite pe măsura disputării fa
zelor județene au anunțat cîștigă- 
tori fără întrebări de baraj doar 
la Piatra Neamț, Brăila și Ilfov, 
în alte locuri însă — la Con
stanța și Dolj — juriul a trebuit 
să conceapă încă 4—5 întrebări 
suplimentare chiar în sala con
cursului, întrucît la capătul celor 
zece întrebări de baraj care erau 
pregătite, cite trei mecanizatori 
aveau punctaj maxim. în bună 
parte. întrebările s-au formulat 
din domeniile în care mecaniza
rea va trebui să-și spună cuvîn- 
tul : zootehnie, legumicultura, vi
ticultură, pomicultură și recolta
rea prășitoarelor.

Duminică, cu o săptămînă îna
intea desfășurării finalei, au fost 
organizate ultimele acțiuni în ca
drul olimpiadei.

Organizarea în același timp a 
săptămânii mecanizatorilor în 
toate stațiunile de mecanizare a 
agriculturii și sectoarele meca
nice din I.A.S. a permis cuprin
derea tuturor oamenilor de pe 
tractor la acțiunile culturale și 
sportive organizate, la întîlnirile 
cu cadrele de conducere ale în
treprinderii ; s-au făcut vizite la 
stațiunile experimentale, la uzi
nele constructoare de mașini a- 
gricole sau de reparații din 
Brașov, București, Craiova, Timi
șoara, Tîrgoviște, Roșiorii de 
Vede etc.

Și acum finala ! Cine o va cîș- 
tiga ? Deocamdată sînt 39 de vir
tuali cîștigători...

GH. FECIORU

A. BARSAN

CUM VOM ÎNVĂȚA 
MÎINE ?

Răspunsul Ia această pasio
nantă întrebare încearcă să-1 
ofere celor interesați Expoziția 
„Tehnologia instruirii1* al cărei 
vernisaj va avea loc mîine, 
27 ianuarie.

Organizată din inițiativa Mi
nisterului învățămîntului, expo
ziția prezintă „școala viitoru
lui11 nu în perspectiva . unor so
luții mai mult sau mai puțin 
fanteziste, ci așa cum se contu
rează astăzi, cu mijloace deja 
cunoscute și verificate de prac
tică în lume și la noi.

Arhitectul Nicolae Drăgan, 
din Ministerul învățămîntului, 
coordonatorul colectivului de 
concepție și realizare a intere
santei expoziții, ne prezintă, în 
avanpremieră, exponatele și ro
lul lor in tehnologia instruirii.

Parcurgînd sălile expoziției — 
găzduită de Institutul de arhi
tectură din Capitală — vom pu
tea urmări cum arată o sală 
de clasă modernă, din oare nu 
lipsesc televizorul, retroproiec- 
torul, diapozitivele, mobilierul 
și instalațiile care permit o le
gătură directă între profesor șî 

. elevi. Școala viitorului nu se va 
mai putea lipsi de un studio 
propriu de televiziune, căruia 
expoziția îi prezintă prototipul. 
Profesorii de limbi străine vor 
cunoaște — prin mijlocirea ex
poziției — cadrul în care vor 
lucra, peste puțină vreme, cu 
elevii : laboratoare combinate, 
echipate cu pupitre conexate la 
pupitrul lor de comandă, care 
va lua locul clasicei catedre. 
Dar nu numai studiul limbilor 
străine își schimbă decorul cu
noscut : studiul fizicii, chimiei 
și al altor discipline se va des
fășura în cabinete perfecțio
nate, utilate într-un acord mai 
deplin cu nivelul contemporan 
al științei

Prin intermediul expoziției, 
slujitorii școlii vor cunoaște teh
nici moderne privind instruc
ția individuală, orientarea șco
lară și profesională, pregătirea 
prin muncă, instruirea progra
mată, aparatura electronică 
pentru procesul didactic. Și, în 
sfîrșit, expoziția se întregește 
cu im planetarium și un panou 
privind arhitectura școlară aprivind arhitectura școlară 
viitorului.

DEBITELE DE
TUTUN :
AICI O DUZINĂ, 
DINCOLO NICI UNUL!

La redacție ne-au sosit, din 
partea unor cititori de diferite publl-

ANUNȚ

Solicitanții se vor prezenta 
la Biroul Personal al uzinei, 

zilnic între orele 7—16.

Vîrsta — de la 17 ani și 6 

luni pînă la 40 ani.

In vederea asigurării ne
cesarului de personal califi

cat în meseria de strungar, 
UZINA „NEPTUN" CIMPINA 

— angajează de urgență :

_ MUNCITORI NECALI

FICAȚI — absolvenți ai șco
lii generale de 7 (8) ani, sau

— STRUNGARI — catego
ria II—VI.

ai Liceului teoretic pentru 
calificarea în meseria de 

strungar prin cursuri de 

scurtă durată.

vîrste, sesizări privind faptul că 
o serie de debite aflate în diferi
te puncte ale Capitalei sînt mai 
mult închise decît. deschise. Cum 
aceste unități desfac si alte arti
cole (papetărie, efecte poștale 
etc.), ele sînt solicitate și de că
tre nefumători, fiind deci necesa
re în tot cursul zilei. în raidul 
nostru am constatat că în zonele 
centrale ale Capitalei (Piața Am- 
zei, Unirii, Galați, Romană), de
bitele, destul de numeroase, sînt 
închise cite o jumătate de zi. în 
schimb in noile cartiere există un 
număr cu totul insuficient de 
asemenea unități. Cartierul Titan, 
de pildă, e deservit de 7—8 de
bite, (închipuiți-vă ce s-ar în
tâmpla dacă un oraș de dimen
siunile Piteștiului sau Brăilei ar fi 
deservit de tot atitea unități!) ; 
in asemenea condiții, cumpărarea 
unui pachet de țigări, a unei 
ilustrate sau, pur și simplu, a 
unei cutii de chibrituri implică 
bineînțeles adevărate peregrinări, 
nervi etc.

Situația apare explicabilă dac* 
ne gîndim la faptul că jumătate 
din cele 400 de debite care 
funcționează în Capitală lucrează 
—■ după cum ne informa tov. 
Ion Stoian, director al O.C.L. Tu
tunul — într-un singur schimb ; 
Cauza : vînzarea este insuficientă 
pentru a permite salarizarea a 
doi gestionari. Ceea ce e firesc 
dacă ținem seama că pe anumite 
perimetre restrinse sînt aglome
rate un număr prea mare de de
bite (ale căror încasări nu pot 
depăși, logic, anumite limite), în 
timp ce în noile cartiere aceste 
unități, suprasolicitate, trebuie 
căutate cu... luminarea. Desigur 
că o redistribuire a rețelei ar da 
posibilitatea generalizării muncii 
în două schimburi, eliminînd ast
fel o serie de necazuri ale cetă
țenilor. Această redistribuire ar 
trebui să intre poate și în vede
rile edililor, care uită mai întot
deauna să rezerve, în noile car
tiere, spații adecvate pentru de
bite. Fiindcă trebuie adăugat că 
aproape jumătate din localurile 
actuale sînt necorespunzătoare, 
fiind în primul find lipsite de 
încălzire, acesta constituind unul 
din motivele pentru care, dese
ori, întreprinderea resimte lipsa 
personalului.

PROIECTE LA 
„CARTEA 
ROMÂNEASCĂ"

După cum nc mărturisea tov.
GH. IACOB, director adjunct al 
Editurii ,,Cartea Românească" nu 
e o sarcină deloc ușoară să co
munici cele mai reprezentative 
lucrări ce vor intra în librării în 
decursul unui an de zile. Motivul 
e simplu. Editura aparținînd U- 
niunii scriitorilor primește și pu
blică oricînd o lucrare valoroasă.

Fiind totuși vorba de niște an
ticipări am reținut pentru tinerii 
noștri cititori cîteva din cele mai 
semnificative lucrări scrise de 
condeierii apreciați. Să începem 
cu romanele inedite : „Satul ui
tat" de Eusebiu Camilar, Fierul 
de la soare apune" de Vintilă 
Corbul, ..Vulturul de porțelan*4 de 
Leonid Dimov, „Orgoliul sinuci
gașilor4* de Teodor Mazilu. „Me
moriile unui buldog*4 de Pop Si- 
mion, „Rechinul** de Profira Sa- 
doveanu. „Elenco" de Horia Stan- 
cu. „Călătoria*4 de Sorin Titel.

Multe din manuscrisele predate 
editurii aparțin unor poeți tineri 
cum sînt Ana Blandiana, Ton 
Crînguleanu. Adrian Păunescu. 
Aurelian Chivu, Cristina Tacol 
care alături de nume mai vechi 
ca M. R. Paraschivescu, Anghel 
Dumbrăveanu. Radu Cîrneci, Ro
mulus Vulpescu, Constantin Nisi- 
peanu, și de cele ale debutanților 
Vladimir Sîmion și Cristian Si- 
mionescu întregesc o suită de vo
lume reușite.

Din domeniul nuvelisticii se pot 
recomanda o selecție din creații 
lui Ton Băieșu, lucrări inedite de 
ștefan Bănulescu. Georgeta Mir
cea Canclcov („Călătorul"), Ma
riana Costescu, Romulus Dianu 
(„La cules de vii4*), Mihai Stoian 
(..Documente umane"), Dumitru 
Țeneneag („Dor de patrie**). „Jur
nalul unui cobai** de M. R. Paras
chivescu este o cronică a unei în
tregi epoci realizată prin succinte 
comentarii, portrete, dialoguri. O 
lucrai e asemănătoare va fi publi
cată și de Eugen Jebeleanu.

Volumul „Dialog nocturn" va 
cuprinde 5 piese ale dramaturgu
lui Leonida Teodorescu. O selec
ție din creația lui Ionel Hristea 
stins prematur din viață Ia în
ceputul anului 1970 va apare ală
turi de lucrări ale lui Ludovic 
Brucksteîn și Erwin Deutsch.

O serie de volume de critică, 
istorie literară și memorialistică 
purtînd semnături prestigioase 
vor intra în librării încă din pri
mele luni ale anului 1971. Una din
tre cele mai interesante cărți de 
studiu se anunță eseul „Romanul 
actual — destinul său și căile evo
luției sale*4 al lui Nicolae Mano- 
lescu raportat la marile valori din 
perioada interbelică. Din dome
niul criticii mai amintim : „Poezie 
și poeți de azi" de Mihail Petro- 
veanu, „Duelul cu crinii" de ion 
Caraion, „Critică șl poezie" de 
Mircea Martin, „Aspecte și struc
turi neoromantice** de H. Zalis.

Mărturiile lui AI. Cerna-Rădu- 
lescu din volumul „Portrete, evo
cări" clarifică unele aspecte mai 
puțin cunoscute din biografia unor 
scriitori îndeosebi în anii 
de-al 
suită 
r rtă, 
siuni 
tîlnite în cartea lui Al. Paleologu 
„Bunul simț ca paradox sau opinii 
separate".

In încheiere menționăm

celui 
doilea război mondial. O 

de eseuri și aforisme despre 
relații sociale, diverse pa
și caractere vor putea fi în-

I
I

carra unor manuscrise inedite de 
M. Sadoveanu, I. Minulescu, Tr. 
Tzara, F. Adere». E. Camilar, A 
Holban, Bleher ș.a.

RADU LEVARDA

CE ȘTIȚI DESPRE 
piROSTAGf-ANDINE ?

ca cele 
hormo-

foarte 
seminal

In ultimii doi ani au apărut 
in presa medicală peste o mie de 
articole despre prostaglandine. 
In prezent, în fiecare zi apar 
cel puțin două materiale în pre
sa de specialitate consacrate a- 
cestui subiect. Peste 400 de co
lective de cercetători se ocupă 
de prostaglandine în toată lu
mea. După aprecierile oamenilor 
de știință descoperirea lor mar
chează, pentru medicină, o eta
pă Ia fel de importantă 
legate de descoperirea 
nilor și antibioticelor.

Prostaglandinele sînt 
abundente în lichidul 
al omului, maimuței și berbe
cului, dar se găsesc în toate 
țesuturile regnului animal, in
clusiv în creier. Au fost desco
perite în 1930 de către doi gine
cologi americani. In 1933, dr. 
Ulaf von Euler a început, cerce
tări asupra lor, dîndu-le și denu
mirea utilizată în prezent. Ne- 
avind la dispoziție metode de a- 
naliză chimică adecuate, în 1940 
von Euler s-a orientat spre stu
diul mediatorilor chimici ai sis
temului nervos (obținînd rezul
tate ce i-au adus anul trecut 
Premiul Nobel). Tn 1956, 
unul din colaboratorii săi 
din prima perioadă, dr. Sune 
Bergstrom, a izolat și ana
lizat o serie de prostaglandi
ne, iar zece ani mai tîrziu labo
ratoarele Upjhon din Statele 
Unite reușeau să le .sintetizeze. 
Se cunosc în prezent 16 prosta- 
glandine. Toate sînt acizi grași 
conținînd 20 de atomi de carbon 
și avînd o formulă apropiată, de 
cea a hormonilor, dar mai sim
plă. Ele par să fie fabricate de 
către țesuturi și nn circulă în 
organism. Printre efectele lor — 
foarte contradictorii — se men
ționează în funcție de tipul 
prostaglandinei creșterea sau 
scăderea tensiunii, efecte cal
mante asupra sistemului nervos, 
blocarea secreției sucului gas
tric, descongestionarea nasului 
la răceală, dilatarea bronhiilor 
în cazurile de enfizem și în cri
zele de astmă. S-a stabilit că 
pot constitui contraceptivul ideal 
pentru femei.

Prostaglandinele sînt solu
bile în apă și extrem de active : 
organismul reacționează la doze 
de ordinul milionimii de gram. 
Se presupune că aceste sub
stanțe au, ca și hormonii, un 
rol de regulator al proceselor 
din organismele vii amplificînd 
sau blocînd acțiunea hormoni
lor. Clarificarea rolului lor poa
te aduce transformări radicale 
în tratamentul medical.

recenta premieră a tea
trului de operetă : „Soarele 
Londrei" — muzica Florin 
Comișel, text Titel Constanti- 
nescu — un frumos succes ob
ține cuplul de tineri balerini 
Dana Florea și Valeriu Ko
rea. Sub coregrafia Elenei Pe- 
nescu-Liciu, alături de ei se 
remarcă de asemenea tinerii 
soliști Andreea Constantinescu, 
Constantin Florian. Luiza Ste- 
dilli și Anca Alexandrescu. In 
fotografie Dana Florea șd Val» 
riu Florea.
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VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

NEMURIRE : rulează la Lumina 
(orele 18,15; 20).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Capitol (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

BD INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Bucegi (orele 15,30; 18;
20,30),  Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 
16: 18,15; 20,30).

Z : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Cotroceni (orele 15;
17.30) .

ȘOIMII : rulează la Cotroceni 
(ora 20).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Rahova (ora 20).

MAYERLING : rulează la Raho
va (ora 16).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CRIMĂ ȘI PEDEAPSA : rulează 
Ia Viitorul (orele 15; 19).

POVEȘTILE PITICULUI 
BO : rulează la Timpuri Noi 
le 9,15—17.15 în continuare), 
gram ele filme documentare 
le 19; 20,45).

POMUL DE CRĂCIUN: rulează 
la Arta (orele 15,30; 18: 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Progresul (orele 18; 20).

BIM- 
(ore- 
Pro- 
(ore-

■

CLUB TEHNIC AL 
INGINERILOR SI 
TEHNICIENILOR

Uzinele 
Botoșani 

Clubul
De puțină vreme, la 

textile „Moldova- din 
și-a început activitatea 
tehnic al inginerilor și tehnicieni
lor, - • • • ■ •■-- — -
toșani. _____ ..... ... ... .....
clubului ing. Silvia Gafițescu 
fost scurt, la obiect.

— Se poate vorbi acum de 
experiență ?

— In luna octombrie a avut loc 
consfătuire cu ac- 
municlpiu privind 
politice în sprijl- 
Noi am prezentat 
cercetare : prima, 

Dumitru

primul de acest fel din Bo-
Dialogul cu președintele . . . -----..------ a

o

la
noi în uzină o 
tivul U.T.C. pe 
formele muncii 
nul producției, 
două teme de 
realizată de inginerii 
Raevschi. Mircea Dominte și Avon 
Ignat, aduce o economie ante- 
câlculată în valoare de 90 000 lei ; 
alta aparține inginerilor 
Ceguș și Stefania Mustață.

Din cei 40 de membri al 
lui, 37 sînt tineri și fiecare 
rezolvat cîte o problemă 
de procesul de producție,

Dorina

clubu- 
are de 
legată 

__„________ ___ .______ ___ așa că 
toți tinerii ingineri desfășoară o 
muncă susținută de creație.

— Dv. de pildă ?
— Am avut de studiat problema 

măririi producției la flyere prin 
mărirea greutății bobinelor, studiu 
pe care l-am terminat în luna 
decembrie.

— Ce considerați, drept nou în 
activitatea clubului în acest an ?

— Un schimb de experiență la 
Bucecea unde urmează să se des
chidă un club asemănător, prilej 
cu care secretarii celor două co
mitete vor prezenta informări iar 
noi vom vorbi despre activitatea 
clubului.

Unii membri ai clubului vor fi 
lectori la cursurile de împrospă
tare a cunoștințelor. Vor avea loc 
simpozioane, informări tehnice. 
Avem 71 de abonamente la peste 
70 de publicații din țară și de 
peste hotare. Clubul aparține or
ganizației U.T.C. șl vom promova 
un spirit efervescent de creație și 
o strînsă colaborare cu specia
liștii vîrstnici.

LIDIA POPESCU

CE NE AȘTEAPTĂ ?
Muzica ușoară în 1971 pro

mite să ne ofere numeroase 
surprize.

Mai întîi. vom avea Festivalul 
și concursul internațional „Cer
bul de aur11, de la Brasov Deo
camdată. reprezentantele noas
tre vor fi alese dintre Corina 
Chiriac, Ana Petria, Ruxandra 
Ghiață și Cosette Marinescu 
In cadrul galelor „hors con- 
cours". alături de vedete inter
naționale dintre cele mai cu
noscute (cărora le-au fost lan
sate invitațiile de rigoare), vor 
susține micro-recitaltiri Angela 
Similea și Doina Spătaru, lau
reatele noastre de anul trecut

Tn a doua jumătate a lunii 
martie este prevăzută desfășu
rarea celei de-a doua ediții a 
Festivalului Național al forma
țiilor studențești de muzică 
ușoară, organizat de Institutul 
de Arhitectură. Tn luna aprilie. 
Festivalul „Șarpele de aur", or
ganizat de Institutul de Medi
cină și Farmacie din București,

ULTIMA VACANTĂ t rulează
la Progresul (ora 15,30).

PRIMUL CURIER : rulează la
Vitan (ora 18).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 20.15).

SEMNALE DE DRUM : rulează 
Ia Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Laromet (orele 
15.30; 17,45; 20).

PE LUCIUL GHEȚEI : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15),  București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18.45; 21). Favorit (ore
le 9,15; 11,30: 13,45. 16: 18,15; 20.30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează Ia Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Victoria (orele 
9: 11,15; 13.30; 16;----- *’ “

VAGABONDUL 
Volga (orele 9,15: 
Flacăra (orele 9:

GF.NOVEVA DE __________ ...
lează Ia Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20.45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18,15; 20.30),
Modern (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30).

ADIO, PRIETENI ! : rulează la 
tnfrățirea (ora 20).

HIBERNATUS : rulează la în
frățirea (orele 15,30: 17,45), Cos
mos (orele 15,30: 18; 20,15).

ȘARADA ; rulează la Grivița 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15; IS.30; 

18.30; 20,45). 
rulează la 

12,30; 16; 19,30). 
12.30; 16; 19,30). 
BRABANT ; rU-

deschis anul acesta soliștilor de 
muzică ușoară din toată țara.

A.R.I.A. ne-a pregătit, de ase
menea, cîteva turnee atractive 
cu soliști și formații de muzică 
ușoară și jazz de peste hotare. 
La sfîrșitul lunii ianuarie : tur
neul solistei Zaliha (Turcia) a- 
companiată de formația sa. în 
faza de definitivare se află tur
neele susținute de două nume 
(mai bine zis trei I) foarte în
drăgite : Paul Anka și surorile 
Kessler, iar într-o fază incipien
tă tratativele privind prezența 
pe scenele noastre a doi corifei 
ai jazz-ului ; Duke Ellington și 
Ray Charles.

Sergiu Cioiu vrea să reali
zeze un vechi deziderat al său : 
un „one man show" pe scena 
unui teatru (pe semne Țăndărică) 
— pentru care a conceput un 
„Nocturn11 în colaborare cu Di- 
mitrie Inglessis și formația „O- 
lympic ’64“). De asemenea, un 
recital T. V. in concepție pro
prie. în ambele „planuri" : cîn- 
tece în premieră de Al. Mandy, 
melodii de D. Inglessis și 
S. Cioiu pe versuri de Romulus 
Vulpescu, Marin Sorescu, A- 
drian Păunescu, Miron-Radu 
Paraschivescu.

în sfîrșit, formația „Olympic 
*64“. D. Inglessis, a scris pentru 
„Nocturnul11 proiectat o serie de 
cîntece pe versuri de poeți scan
dinavi și belgieni.-

OCT. U.

Oaspeți ai Bucureștiului
MODERNIZĂRI 
FEROVIARE

Pe rețeaua feroviară ce apar
ține de direcția regională C.F.R. 
Brașov se experimentează noul 
automat, de canton realizat de 
salariații secției C. T. 5 din A- 
rad. Este prima instalație elec
trică de acest fel realizată în țara 
noastră. Proiectarea ei s-a făcut 
în scopul eliminării inconvenien
telor pe care le prezintă automa
tele mecanice, cu greutăți, ce 
pot conduce chiar la nerecepțio- 
narea de către cantonier a sem
nalului dat de impiegatul de miș
care din stație. Posibilitatea ca 
fiecare cantonier să poată vorbi 
la telefon cu cantoanele apropia-? 
te sau cu biroul de mișcare se 
adaugă la caracteristicile noilor 
aparate ce sporesc siguranța cir
culației feroviare.

Tot la secția CT 5 Arad s-a 
realizat și automatul de semnali
zare tip Covic, complet tranzis
torizat., folosit la darea semna
lelor de sosire a trenului în am
bele direcții de circulație, de 
către impiegatul din stație. Tot
odată. noul dispozitiv transmite 
zilnic la ora 12, la toate cantoa
nele, ora exactă — prin 12 lovi
turi dintr-un clopot metalic. De 
subliniat că utilajul existent îna
intea introducerii acestui auto
mat, funcționa pe principiu me
canic implicînd acționarea de 
către impiegat a unor greutăți 
după fiecare trecere a trenurilor 
prin stație.

I. VOICU

15,45; 18; 20,15). Tomis (orele
9,30—15 în continuare ; 17.30; 20).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Unirea (orele 15.30; 18;
20.15) , Pacea (orele 15,45; 18; 20), 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20.30 în conti
nuare).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
Ia Lira (orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15.30: 17,45: 
20).

CIRC FARA FRONTIERE : 
lează la Giulești (orele 15.30;
20.30).

FEMEIA
BĂRBAT 
rele 15,30.;

O SUTA 
lează la Moșilor (orele 15,30: 17,45; 
20).

URSUL ȘI PĂPUȘA ; rulează la 
Feroviar (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45), Flamura
(orele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30).

ru-
18;

SA SE TEAMA 
rulează la Crîngași 
18; 20,15).
DE CARABINE :

DE 
(o—

ru-

Cu programele pe masă.»

i11 
dacă 
n-a 

(deși 
Mar-

Despre săptămina T.V. de 
care ne-am despărțit duminică 
noaptea se poate spune, inainte 
de toate, că s-a sfirșit agreabil. 
Mult mai agreabil decît prece
dentele săptâmini. Chiar dacă 
Ness ne-a lăsat nedumeriți — și 
cu speranța că vom vedea „Sfîr- 
șitul lui Johnny Fortunato" 
săptămina viitoare, chiar 
în rest seara de sîmbătă 
mai cuprins nimic notabil 
pe micul ecran au apărut 
gareta Pîslaru, Teodora Lucaciu 
și Valentin Teodorian), săptămî- 
na s-a sfîrșit totuși mai agrea
bil decît altădată, pentru că a 
mai fost și duminica. Iar du
minica Studioul N s-a reîntors 
la ținuta care l-a consacrat, 
filmul a fost ușurel dar plăcut 
și pe alocuri chiar amuzant, 
Julie Andrews și-a risipit cu 
dezinvoltură zîmbetele...

Nu întimplător ne-am oprit 
asupra acestor seri de maximă 
audiență care încheie săptămi
na. Urmărite de milioane de oa
meni care își caută inainte de 
orice o binemeritată destindere, 
sîmbetele și duminicile T.V. 
apar la lectură destul de boga
te in titluri și rubrici, dar su
părător de sărace la privit. Si
gur că nu e simplu să împaci 
atitea gusturi, sigur că nu e 
ușor să cheltuiești doar pentru 
două seri fantezia și inteligența 
de care dispui pe o întreagă 
săptămina, sigur că schema e 
mică și pretențiile mari, dar... 
Dar milioanele de privitori obo
siți vor simbătă și duminică sea
ra să se recreeze pentru a o 
lua lunea de la capăt — și în 
fața acestei legitime cerințe 
micul ecran nu mai beneficiază 
de nici un „sigur că...11

Despre săptămina T.V. de 
care ne-am despărțit duminică 
noaptea nu numai că se poate 
spune, dar trebuie să spunem 
— din nou — că a semănat în
grijorător cu precedentele săp- 
tămîni. Și pentru a nu se mai 
înțelege că rutina pe care o re
proșam data trecută s-ar referi 
la fixarea teatrului sau filmu
lui în anumite zile — operație 
întrutotul normală și acceptabi
lă — ci la o excesivă rubriciza
re, la excluderea aproape totală 
a imaginației de la alcătuirea 
programului fiecărei zile, vă 
propun să comparăm lunea, să 
zicem, pe Întreaga lună ianua
rie. (vezi tabelul 1).

Am ales lunea absolut la în- 
tîmplare, dar pentru a spulbe
ra orice dubiu, să mai vedem 
și miercurea (tabelul 2).

Așadar, in afara unor schim
bări de ore (cadranul interna
țional „a venit11 mai devreme, 
împingind mai tîrziu Poșta 
T.V., care a lipsit odată și a 
fost înlocuită cu muzică ușoară) 
programele sînt identice. Și vă 
asigur că tabelele întocmite 
pentru restul zilelor arată la 
fel — rar cîte o conferință de 
presă, o transmisie sportivă, un

MUZICA
L. Â

Întîmplarea a făcut ca în de
cursul unei singură săptăthîni să 
avem posibilitatea de a urmări 
la pupitrul celor două mari foi- 
mații simfonice bucureștene doi 
dintre reprezentanții artei dirijo
rale iugoslave: Angel Surev și 
Djura laksic.

Nu cunoaștem în detalii bio
grafia șefilor de orchestră care 
ne-au vizitat (și nu înțelegem de 
ce din programtd Filarmonicii a 
lipsit obișnuita prezentare a diri
jorului), dar cei doi muzicieni se 
pare că se regăsesc în predilecții 
repertoriale în dinamica gesticii, 
în fermitatea urmăririi ritmicii.

Preluînd unul dintre progra
mele Filarmonicii de mai mult 
timp fixate, Djura Jaksic a adău
gat pieselor de „rezistență" ale 
simfonicului (Simfonia a 35-a 
„Haffner" de Mozart și Concertul 
pentru vioară și orchestră de Gla
zunov) un Concerto grosso de 
Haendel și Uvertura „Les Francs- 
Juges" o piesă cu multiple tente 
de banalitate scrisă de Berlioz la 
24 de ani și pe care istoria mu
zicii a. refuzat să o înscrie în rîn- 
dul lucrărilor definitorii ale ma
relui romantic francez.

Filarmonica a cîntat cu 
ruirea și responsabilitatea pe care 
o reîntâlnim mereu în această sta
giune. Sonoritățile au fost învă-

dă-
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Opera Română : LAKME — ora 

19,30 ; Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : ALCOR ȘI MONA — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schit*. Măgureanu) ; 
PURICELE IN URECHE - ora 
20 : Teatrul „C. Tănase11 (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
....................................... - ora 19,30;

I. Notara" (Bd. 
ADIO CHARLIE - 
Teatrul_ Giulești :

SONATUL LUNII 
Teatrul „C.
Magheru) : 
ora 19,30 ; _
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : ROATA MORII — ora 
9.30 : EMINESCU ȘI VERONICA 
— ora 18,30 ; Studioul I.A.T.C.
DIAVOLUL ALB — ora 20 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : SEARĂ 
DE FOLCLOR MUZICAL EVRE
IESC - ora 18 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Cal. Victoriei) : GULIVER 
ÎN TARA PĂPUȘILOR — ora 17 : 
(Str. Academiei) ■ BANDIȚI) DIN 
KARDEMOMME — ora 15 ; Tea
trul „Ion Vasllescu" ; FETELE DI- 
DINE1 — ora 19,30 ; Circul de 
Stat ; ARENA TINEREȚII — ora 
19,30.

alreportaj (cum e anunțat cel 
lui Eugen Mândrie), mai tulbu
ră fixitatea rubricilor. Repe
tăm : pînă la un punct, a folosi 
rubrici fixe într-un program e 
firesc, necesar. Ceea ce ne su
pără este însă excesul. O rubri- 
cizare care acoperă tot spațiul 
de emisie — n-am mai notat și 
cele două telejurnale cotidiene 1 
— o rubricizare care îngăduie 
programului să semene săptă- 

TABEL 1
4. I 11.1 18, I 25. I

Ora 18,00 Viața 
literară

Scena și 
ecranul

Idem Idem

Ora 18.30 Rubrică de 
folclor

Idem Idem Idem

Ora 19,00 Rubrică 
economică

Idem Idem Idem

Ora 19,20 1001 de seri Idem Idem Idem
Ora 19,50 Agenda 

politică
Idem — Idem

Ora 20,15 Serial Idem Idem Idem
Ora 21,00 Steaua fără 

nume
Idem Ocolul țării Steaua fără 

in 8 zile nume

TABEL 2
6. I 13. I’ 20. I 27. I

Ora 18,00 Universal 
șotron

Ex Terra Universal 
șotron

Ex Terra

Ora 18,30 Cabinet 
economic

Idem Cadran 
interna
țional

Idem

Ora 19,20 1001 de
seri

Idem Idem Idem

Ora 20,30 Telecine- 
mateca

Idem Idem Idem

Ora 21,25 Poșta TV. Voci de 
pretutin
deni

Ora 21,45 Cadran in
ternațional

Idem — —

Ora 22,15 — — Poșta TV. Idem
Ora 22,30 Bucuriile 

muzicii
Gala 
marilor 
interpreți 
români

Stele ale 
Operei 
Române

Verdi

luitoare, omogene, intrările pre
cise.

Indicațiile ritmice ale dirijoru
lui, inexplicabila augumentare a 
unor semne dinamice, dezlănțui
rile energetice din prima și ultima 
mișcare au superdimensionat însă 
sonoritățile mozartiene, le-au 
oferit vigori în afara cadrului 
stilistic.

Concertul grosso op. 6 Nr. 5 
de Haendel a sunat pe de altă 
parte dens, cu momente de vi
brantă liniște.

în Concertul lui Glazunov (aș
teptam totuși în această stagiune 
o altă partitură din partea violo
nistei care a mai interpretat ace
lași opus în ultima etapă a re
centului Concurs Internațional 
„George Enescu"), Silvia Marco- 
vici a avut degajarea, căldura, 
participarea afectivă ce-i asigură, 
la ora actuală, unul dintre pri
mele locuri ale violonisticii ro
mânești. ,

în simfonicul de joi seara din 
Studioul Radinteleviziunii, Angel 
Surev a autentificat (în special in 
tălmăcirea celei de a patra sim
fonii de Dvorak), adevărul jude
căților de valoare ale criticilor 
din multe țări, ale Europei și 
Asiei unde dirijorul iugoslav a 
concertat pînă în prezent.

Din programul concertului de 
joi seara amintim prima audiție 
a unei noi lucrări românești: Va- 
riațiunile pe o temă de colind 
pentru pian și orchestră de Tudor 
Ciortea — o piesă de largă res
pirație în care compozitorul a 
demonstrat ce adinei sugestii
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• 10,00—11,00 Teleșcoală : Emi

siune în colaborare cu Ministerul 
învățămîntului « 18,00 Deschide
rea emisiunii. Melodii vechi șl 
noi cu... Cristina Pongratz, Luigi 
Ionescu, Mircea Albulescu și Io
nel Budișteanu a 18,30 Mîini fer
mecate — film documentar despre 
arta populară indiană • 18,45
Toate pînzele sus ! — emisiune 
pentru pionieri « 19,15 Publicitate 
9 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 România '71. 
Azi — județul Bistrița-Năsăud 
• 20,30 „Intre umor și duioșie". 
100 de ani de la nașterea lui I. A. 
Bassarabescu. Evocare filmată și 
dramatizare din opera autorului 
o 21,30 Concurs internațional de 
schi — Sărituri. înregistrare de la 
Oberhof s 22,00 Prim plan : pic
torul R. Schweitzer-Cumpăna i — 
maestru emerit al artei. Emisiune 
de Aristide Buhoiu « Invitata 
noastră : Julie Saget • 22,50 Tele
jurnalul de noapte • 23,00 închi
derea emisiunii. 

mini în șir, o rubricitate care 
exclude evenimentul viu și în
chide competiția valorilor in 
cușca rubricilor — iată pînă 
unde poate duce rutina !

...Sau nu rutină se cheamă 7
COSTIN BUZDUGAN

P. S. — Aseară, la ora 21, o 
excepție : prin intermediul lui 
Alexandru Stark, televiziunea 
a apelat Ia miliție și miliția a 
apelat la cetățeni pentru iden
tificarea unui hoț „specializat1* 
în școli și grădinițe. Iată în 
fine o rubrică fără zi și oră 
fixă ! Chiar dacă ideea e im
portată.

poate „extrage" din substanța 
folclorică. Solistul concertului A- 
lexandru Hrisanide ne-a restituit 
întreaga încărcătură emoțională a 
lucrării, a intuit toată lumea de 
culori a partiturii ce se înscrie 
fără îndoială în r'tndul celor mai 
semnificative valori concertante 
naționale făurite în ultimii ani.

IOSIF SAVA

Lucia Oemetriade
Bălăcescu

(SALA DALLES)
Lucia Demetriade-Bălăcescu, 

artistă afirmată încă din perioada 
interbelică, „este o fire compusă 
din violență și grație — cum scria 
Fiancisc Șirato în 1942 — din 
capriciu și voință, un amestec de
loc ciudat de emotiv și spiritual. 
Și de aceea foarte uman". în- 
tîmplări aparent mărunte din 
existența cotidiană, a străzii, 
„secvențe" casnice sau mondene, 
rețin atenția artistei care le dez
voltă carnavalesc, într-o tonali
tate burlescă uneori. Tablourile 

PLASTICĂ
sale au aerul unui spectacol de 
carnaval, în care oamenii și si
tuațiile își schimbă cu repezi
ciune măștile și costumele, dîn- 
du-ne senzația unui joc, dar a 
unui joc în înțelesul superior al 
cuvîntului, „care nu rîvnește — 
cum scria O. W. Cisek în 1927 — 
să fie privit cu oebi prea gravi". 
Dar un joc care devine grav, 
semnificativ în esența sa, care 
ne dezvăluie o anumită atitudine 
de caldă și generoasă înțelegere 
a naturii umane, vibrînd de ac
cente lirice susținute de mijloace 
aparent nepretențioase. Soluțiile 
plastice se vădesc la o analiză 
mai atentă, elaborate, expresii ri
guroase ale unei gîndiri plastice, 
mature. Impresionează mai 
ales pastelurile, prin delicatețea 
și strălucirea lor fragilă care co
respund parcă mai bine struc
turii sale artistice. „In cercul de 
raze a] acestor simțăminte sin
cere și pure asemeni unui Ghiață 
sau Bunescu spune același 
O. W. Cisek, stîngăcia și inega
litatea devin valori pozitive. Cine 
Ie disprețuiește, riscă să dispre
țuiască substanța propriu zisă, 
care în asemenea cazuri dă artei 
tot farmecul ei."



CHIPULJNOU 
AL PATRIEI

Județul 
HUNEDOARA

Cîteva din obiectivele cu adresă directă la tineri construite în
cincinalul 1966—1970.

CINCINALUL
Șl TINERETUL

Blumingul de 1 300 mm

o impunătoare realizare a anilor 1966-1970
Evident, această imagine de hală nu poate să redea întreaga 

grandoare a obiectivului prin care capacitatea de producție 
a marelui combinat siderurgic a căpătat noi valențe. Dar ea 
este dintre cele mai semnificative pentru dimensiunile inte
rioare pe care le-a dobîndit în anii cincinalului industria hune
doreană : înalta tehnicitate, automatizarea, prezența domi
nantă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

CĂMINE PENTRU TINERII MUNCITORI

CASĂ CE CULTURĂ 

SCOL!
HUNEDOREAN

în nomenclatorul de specialități ale siderur
giei în ultimii ani s-au integrat

O simplă alăturare de cifre, de procente, 
este și în cazul Hunedoarei edificatoare pentru 
ceea ce a însemnat cincinalul 1966—1970 în 
dezvoltarea și înflorirea multilaterală a tutu
ror județelor țării. Din amplul program de in
vestiții al cincinalului recent încheiat, județului 
Hunedoara i-au fost destinate aproape 13 mi
liarde de lei. Raportată la populație, aceasta 
înseamnă că pentru fiecare locuitor statul a in
vestit în 1970 cu 44 la sută mai mult decît în 
1965. Circa 87 la sută din acest însemnat efort 
financiar a fost orientat spre sectoarele pro
ducției materiale. Au apărut astfel pe harta 
economică a județului noi și noi obiective in
dustriale : la Combinatul siderurgic din Hune
doara — s-au ridicat în acești ani furnalul nr. 
8 de 1 000 m.c., laminorul de sîrmă, blumingul 
de 1 300 mm., o nouă oțelărie electrică, și încă 
3 fabrici, de var, de oxigen și de dolomită 
industrială. Și acestea sînt doar cîteva. Pentru

că tot în acest cincinal în județ s-a mai con
struit Uzina de preparare a minereurilor din 
Teliuc și întreprinderea de prefabricate Bîrcea; 
s-au dezvoltat capacitățile de producție de la 
Exploatarea minieră Gherla, s-au deschis noile 
mine de la Paroșeni, Dîlja și Bărbiteni. Pro
ducția industrială globală a crescut în cursul 
celor 5 ani cu 44,70 la sută față de cei cinci 
ani anteriori. Producția de oțel a Hunedoarei 
a atins în 1970 cota de 3 000 000 tone anual. 
A sporit în același timp cu 88 la sută produc
ția de oțeluri aliate. O spectaculoasă creștere 
a cunoscut producția prefabricatelor de beton 
care este de peste 7 ori mai mare în 1970 față 
de 1965. Indice determinant al progresului, pro
ductivitatea muncii la finele cincinalului a fost 
superioară față de 1965 cu 45,2 la sută.

Cea mai impresionantă dinamică a fost în
registrată însă în domeniul energeticii. în acest 
cincinal a început construcția termocentralei

Mintia, intrînd în funcțiune 3 dintre cele 4 gru- | 
puri de cîte 210 megawați. Puterea instalată a 
crescut din 1965 pînă la finele lui 1970 de 2,6 
ori, Hunedoara depășind astfel de peste 2 ori 
capacitatea energetică a întregii Românii di
nainte de război. Cît privește producția de e- 
nergie electrică, creșterea în acest cincinal a , 
fost de 88,2 la sută, județul depășind de peste 
aproape 4 ori producția antebelică a țării.

O linie continuu ascendentă, favorizată de 
investițiile considerabile făcute în acest cinci
nal, a marcat și dezvoltarea agriculturii. Nu
mai pentru sectoarele zootehnice, pomicole și 
legumicole s-a alocat un fond de 320 milioa
ne lei.

Simultan cu dezvoltarea economică și de
terminat în mod hotărîtor de aceasta, județul a 
făcut pași însemnați spre civilizație și bună
stare. Urbanizarea a devenit o impresionantă 
carte de vizită a meleagurilor hunedorene.

Din cele circa 50000 de apartamente cîte au 
fost construite în județ după Eliberarea țării, 
mai mult de 1/3 au fost ridicate în anii ultimului 
cincinal. Numărul acestora — aproape 19 000 
— situează județul Hunedoara pe locul doi 
după municipiul București, în volumul construc
țiilor de locuințe.

Ridicarea continuă a bunăstării poporului — 
țelul întregii politici a partidului și statului — 
se ilustrează si în cazul județului Hunedoara 
prin ritmuri elocvente privind dezvoltarea so- 
cial-culturală, creșterea puterii de cumpărare, 
îmbunătățirea asistenței sanitare etc.

în această pagină n-am selectat decît cîte
va din realizările cincinalului încheiat recent — 
anume acelea care ilustrează condițiile de 
muncă, de viață și învățătură oferite tineretu
lui, de afirmare profesională, de împlinire ma
terială și spirituală pe care i le-au deschis 
mai larg înfăptuirile anilor 1966—1970.

PROFESII
NOI

• ANALISTUL
• PROGRAMATORUL

• OPERATORUL CALCULATORIST

• ELECTRONISTUL

132 000 000 LEI INVESTIȚII

• S-AU CONCRETIZAT ÎN DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE A ȘCOLII DE TOATE GRADELE

Graficul de mai sus ilustrează dezvoltarea pe care a cu
noscut-o în cursul cincinalului 1966—1970 învățămîntul profe
sional și liceal de specialitate, adică acea ramură asupra 
căreia dezvoltarea economică a județului acționează nemijlocit, 
în cele 18 unități școlare de acest tip învață peste 10 000 de 
elevi.

A/W AAAA>.
I între 1966—1970 

în județ au fost 
construite <►

45 școli noi :•
însumînd 293 de <► 
săli de clasă, la- «► 
boratoare și cabi' <► 
nete didactice. «►

Ilustrativ pentru creș- 
terea populației școlare <► 
a județului : la sfîrșitul <► 
cincinalului numărul ele- 
vilor din municipiul Hu- S 
nedoara era de 2 ori mai 
mare decît întreaga 
populație a orașului ain > 
1948. >

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA»^

• AU DETERMINAT O PUTERNICĂ AFIRMARE
A ȘCOLII SUPERIOARE TEHNICE

Au fost create două institute de sub ingineri, la Petroșani și Hunedoara. 
Cincinalul a conferit, astfel, Hunedoarei încă un titlu de prestigiu

JUDEȚUL CU 2 CENTRE UNIVERSITARE
Despre dezvoltarea învățămîntului superior— determinată de dezvoltarea 
industriei pentru care Institutul din Petroșani, cu profil unic în țară, asigu
ră cadrele de specialiști — vorbește sugestiv graficul de mai jos :

Numărul de specialiști în calculatoare electronice care lucrează 
în industria hunedoreană,

Calculatorul electronic a devenit la Hunedoara element in
dispensabil, diurn, al procesului de producție.

Tehnica nouă 
în subteran

-Combine pentru 
tăiere șl încărcare 

mecanici

Fotografia reprezintă o vedere parțială a complexului arhi
tectonic, ridicat în anii CINCINALULUI, care găzduiește grupul 
școlar profesional din Deva. Asemenea edificii moderne ou moi 
fost construite în ultimii 5 ani în Hunedoara, Petroșani și 
Vulcan.

De la 3 337

Numărul CADRE
LOR DIDACTICE a 
crescut cu 1 117

în 1965 
la 4 454 
în 1970

Ceea ce înseamnă că 
fiecare al 6-lea profesor 
sau învățător din județ 
și-a început munca la ca
tedră în anii cincinalului.

Dinamica numărului de absolvenți ai Institutului da mine dir> Petroșani.

Mașini extracție 
multicablu

Mașini de încărcat 
cu siloz propriu

Complex mecanizat 
OMKî (toate' 

operațiile complet 
mecanizate)

1970 2 1970

A
• / \• / \
• Z_ .A
• 1 1

0 1965 0 1965 mil965

Graficul, reprezentând dotarea cu cîteva din utilajele cele 
mai perfecționate a exploatărilor miniere din județ surprinde 
doar secvențe din procesul de modernizare pe care l-a cu
noscut în anii 1966—1970 industria extractivă hunedoreană.

• Din cele 3,5 MILIARDE LEI INVESTIȚI pentru dezvoltarea 
ramurii miniere o parte însemnată au fost cheltuiți pentru do
tarea cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii. Noile utilaje, de 
marc tehnicitate, au făcut să apară, în acești ani ai cincina
lului încheiat recent, o profesie nouă și în industria extractivă 
hunedoreană :

• MECANIZATORUL MINER

Cantine pentru ti

nerii muncitori din

«
Cămine pentru ti- Cămine internat

nerii muncitori cu pentru elevi însu-

peste 1 000 de mînd peste 1 200
locuri. Ele întregesc || de locuri au fost » Valea Jiului și pentru
noua înfățișare ur- jȘsBWB construite numai in
banistică a următoa- orașul Deva. In- ® ra elevii Grupului șco-
relor localități : De- ternate au mai fost
va. Hunedoara, Mun- construite și în alte Iar energetic din
cel, Paroșeni, Vulcan, localități ale județu-
Petroșani. lui. Oi

Deva.
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AGRICULTURA NOMENCLATORUL POȘTA PAQINII

cimp larg de afirmare 
a tinerei generații

Mașinile modern» și diversi
ficate, formele și mijloacele noi 
prin care se caută soluția idea
lă de sporire a producțiilor a- 
gricole : îngrășăminte, substan
țe insectofungicide, irigații, de
secări, complexe zootehnice și 
legumicole de tip industrial etc 
solicită cadre pregătite, speciali
zate. Faptul că în 1975 peste 70 
la sută din producția zootehni
că a țării se va realiza în com
plexe de tip industrial, că nu
mărul tractoarelor va ajunge Ia 
Circa 130 000, că mașinile agri
cole intrate în dotare vor per
mite mecanizarea unui volum 
de lucrări cel puțin dublu com
parativ cu cel din prezent, că 
serele vor fi extinse pe mai bine 
de o mie de hectare, că supra
fața irigată va ajunge la circa 
2.5 milioane hectare, jalonează 
și direcțiile de dezvoltare a în- 
vățămîntului profesional și teh-, 
nic agricol, necesitatea adnotă
rii sale la nevoile practicii

Convorbiri cu tovarășul ing.
T&OI^R- MARIAN

— Pe cr rețea a învăță- 
mîntului dispune sectorul 
agricol ?

— 132 de licee agricole și școli 
profesionale, de maiștri și post- 
liceale în care se pregătesc cir
ca 40 000 de tineri în 30 de me
serii ale satului 
fapt. de toată 
Centrele școlare 
te. în general. în 
cificul zonei și 
din satele apropiate Amploarea 
pe care au luat-o lucrările de 
îmbunătățiri funciare a con
dus la înființarea de noi licee 
agricole și școli profesionale, 
eu capacități sporite de școla
rizare. în profesii ca mecanică 
agricolă, cadastru și organiza
rea teritoriului. îmbunătățiri 
funciare, construcții hidrotehni
ce. mecanic utilaje de construc
ții și terasamente, hidrologie, 
și operatori pentru stațiile de 
epurare Ele funcționează 
Craiova. Chișinău-Criș, 
dețul Arad, Cadea, în 
Bihor, Baldovinești și 
județul Brăila. Buzău, 
neral. în zonele unde se
tă marile sisteme dă irigații, 
îndiguiri, desecări și combaterea 
eroziunii solului.

Ei dispun de 
această rețea, 
sînt amplasa- 

funcție de spe- 
cuprind tineri

la 
iu-în 

județul 
lanca. 

în ge- 
execu-

— Ce caracteristici au 
profilul și condițiile de 
școlarizare ale liceelor și 
școlilor profesionale.

— Absolvenții școlilor gene
rale ce se hotărăsc să urmeze 
liceul agricol pot dobîndi o ca
lificare profesională temeinică, 
să-si aleagă dintre multele me
serii pe aceea pe care o cred 
potrivită Pentru a face față 
sarcinilor deosebite din pro
ducție. în timpul școlarizării 
elevii care se pregătesc în spe
cialitatea cadastru și organiza
rea teritoriului de exemplu, 
trebuie să-și însușească cunoș
tințe temeinice despre fotogra
metrie — pînă de curînd inclu
să doar în programa învăță- 
mintului superior —, desen teh
nic și topografie, hidroameliora
ții, cadastru și drept funciar, 
sistematizarea și organizarea te
ritoriului, pedologie, combate
rea eroziunii solului etc. De a- 
semenea, elevii liceelor cu spe
cialitatea mecanică agricolă, 
primesc pe timpul școlarizării 
cunoștințele teoretice și prac
tice de studiul materialelor, de
sen tehnic, mecanică tehnică, 
privind utilajul folosit în teh
nologia prelucrării metalelor, 
motoare tractoare și automobi
le, electrotehnică și electronică, 
de planificare și evidența eco
nomică în întreprinderile agri
cole. Elevii liceului agricol cu 
specialitatea protecția plantelor 
vor fi ajutați să-și însușească 
cunoștințele necesare privind 
reperarea și combaterea bolilor 
provocate de virusuri, bacterii 
sau ciuperci, a insectelor etc., 
prin includerea în planul de 
invățămînt a disciplinelor de

specialitate : fitopatologie, ento
mologie, produse fito-farmaceu- 
tice, mecanizarea lucrărilor de 
protecția plantelor etc.

Pe de altă parte, prin pro
grama de învățămînt, acestor e- 
levi li se creează posibilitatea de 
a studia și asimila cunoștințe 
de cultură generală impuse ori
cărui absolvent. Pentru liceele 
agricole de specialitate, de pil
dă, s-a prevăzut includerea în 
cei patru ani de învățămînt a 
300-400 ore de limba română și 
tot atîtea ore sînt afectate lim
bilor moderne Se predă, de a- 
semenea, istoria, economia po
litică cunoștințe de igienă și 
fiziologia omului și, mai ales, 
de matematică, fizică și chimie 
Toate catedrele au profesori de 
specialitate. în cea mai mare 
parte absolvenți ai facultăților 
de 4 ani.

— Unui absolvent al 
școlii profesionale sau al 
unui liceu agricol, ce po
sibilități de pregătire, în 
continuare. îi sînt asigu
rate ?

— Totul depinde de el. Ab
solvenții școlilor profesionale, 
de pildă, după 3—5 ani de ac
tivitate pot fi recomandați să 
urmeze școlile de maiștri, sau 
pot urma, la fără frecvență, li
ceele de profil Totodată, absol
venții liceelor agricole se pot 
înscrie Ia oricare dintre facul
tățile ce funcționează în țară, 
îndeosebi la cele cu profil agri
col

— Prin Codul Muncii, fiecă
rui absolvent i se asigură locul 
de muncă în specialitatea în 
care s-a pregătit. Deci, un me
canic agricol va lucra într-un 
S.M A sau într-un sector me
canic al I.A.S sau C.A.P. : un 
tehnician horticol va munci ca 
șef de fermă, de brigadă sau 
într-o altă muncă corespunză
toare pregătirii lui, în coopera
tivele agricole, întreprinderile 
agricole de stat sau stațiunile 
agricole de cercetări ș.a. Sala
riul cu care intră în producție 
diferă de la un sector la altul, 
plafonul minim fiind de 850 lei 
In raport cu funcția, vechimea 
și rezultatele în producție, 
parcurs se pot dobîndi noi i 
te de salarizare.

. pe 
trep-

meseriilor ți specialităților care se pregătesc prin școlile profe
sionale, liceele de specialitate, școlile de maiștri și școlile post- 
liceale din domeniul agriculturii.

1. PRIN ȘCOLI PROFESIONALE
— strungar, electrician de întreținere și reparații (cu durata 

de școlarizare 3 ani) ;
— mecanic agricol, mecanic utilaje de construcții și tera

samente pentru îmbunătățiri funciare, lăcătuș mecanic, labo
rant produse agricole, silozar, tîmplar manual universal, ope
rator pentru stațiile de epurare, pădurar, sudor (cu durata de 
școlarizare 2 ani).

2. PRIN LICEE AGRICOLE
— agronomie, horticultura, protecția plantelor, zootehnie, 

veterinară, îmbunătățiri funciare, mecanică agricolă, cadastru 
și organizarea teritoriului, silvicultură, contabilitate și merceo- 
logie agricolă.

3. PRIN ȘCOLI DE SPECIALIZARE POSTLICEALA
— meteorologie, hidrologie (cu durata de școlarizare de 

2 ani) ;
— conservarea cerealelor, protecția calității apelor (cu du

rata de școlarizare 1 an).
4. PRIN ȘCOLI DE MAIȘTRI
— mecanic agricol, construcții hidrotehnice, mecanic utilaje 

de construcții și terasamente (cu durata de școlarizare 1 an).
5. PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ
— mecanici agricoli, vînzători de legume și fructe, prepara

tori conserve din legume și fructe.

PAUL VOICULESCU — Ale
xandria, Teleorman : Prin spe
cificul ocupației dumneavoastră 
actuale sînteți în situația ele a 
vă informa direct și prompt a- 
supra școlii ce vă interesează la

asemenea, te poți pregăti tn 
specialitatea : electromecanic
pentru rețele de telecomunicații-. 
Examen se dă la limba română 
(scris și oral) și la matețnatică 
(scris și oral) din materia clase-

de SEN ALEXANDRU

autoritățile de resort. Astfel de 
școli nu se încadrează în nomen
clatorul instituțiilor școlare cu
rente. Vă mulțumesc pentru fru
moasa ilustrată și vă urez suc
ces în continuare.

lor V—VIII-a Data examenului 
se va anunța în presă, dar nu 
cred că est* cazul să aștepți 
pînă atunci cu pregătirea. în
cepe tncă de pe acum.

SARAU GHEORGHIJA — Se- 
garcea, Teleorman : Școala pro
fesională Electromagnetica pre
gătește montatori de aparatură 
electronică în general, nu numai 
piese radio și televizoare, de
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— Unde vor fi încadrați 
absolvenții liceelor agri
cole de specialitate? Cu 
ce salariu ?

cadrelor
1080

7

„îmbună- 
Elevii ce 
acest pro-

către mi-

și să mă calific în 
de laborant. Cu- 
operațiile de bază, 
le execut acum ca

pe perioada 1871

Ne-am adresat unor absol
venți de școli profesionale, 
de maiștri și licee agricole 
intrați în producție.

Ilie Voie» mecanizator : 
Oe doi am terminat școala. 
Lucrez la secția de mecani
zare din comuna mea * Am 
în primire un tractor U-650 
și 21 alte genuri de mașini 
agricole cu care execut în
treaga gamă de lucrări con
tractate cu cooperativa agri
colă — de la arat și cră
pat, pînă la recoltatul cu 
combina a griului, porumbu
lui sau a florii-soarelui Lu
nar cîștig în medie 1 70(1— 
2 000 Iei. Sînt elev în clasa a 
IX-a |Ia seral), a liceului 
din Negru Vodă.

Dumitrescu Emanuel, me
canic utilaje de construcții 
și terasamente : Lucrez in 
sistemul de irigații Valea 
Carasu, pe un autoscreper. 
Acesta era liber cînd am 
fost repartizat aici, dar cu
noștințele acumulate în școa
lă îmi permit să lucrez cu

să susțin examenul de admi
tere la Institutul agronomic 
din Cluj

Barbu Alexandru, student 
la Facultatea de medicină 
veterinară București : Am 
terminat liceul agricol de la 
Malu-Mare-Dolj. apoi am lu
crat în sectorul zootehnic al 
I.A.S. Cetate, iar în vara 
trecută m-ani prezentat la 
examenul de admitere Am 
reușit Consider liceele agri
cole do specialitate ca fiind 
foarțe bune. De co? Pentru 
că la absolvire îți asigură o 
meserie, precum și bagajul 
de cunoștințe necesare intră
rii cu șanse cel puțin egale 
în competiția de admitere 
în învățămîntul superior.

Gheorghe Ion. siloz.ar: Me
seria mea este nouă Aici, la 
Baza de recepție Videle, exe
cut lucrări legate de opera
țiunile tehnice privind re- 
cepționarea, condiționarea, 
conservarea și livrarea pro
duselor agricole Intenționez. 
ca la fără frecvență, să ur
mez cursurile liceului de spe

lucrările de îndiguiri, dese
cări și irigații, amenajări 
piscicole : vor conduce efec
tiv pe șantiere lucrările de 
construcții pentru îmbună
tățiri funciare și folosirea 
rațională a sistemelor hidro- 
ameliorative. Sînt munci mai 
mult pentru băieți

— Specialitatea ,,cadastru 
și organizarea teritoriului" 
Absolvenții hcestor licee vor 
fi solicitați să execute cu 
competență lucrările de ridi
cări topografice și fotograme- 
trice pentru întocmirea și 
reambularea planurilor sau 
pentru întocmirea și aplica
rea proiectelor de organiza
rea teritoriului : lucrări de 
exploatări fotogrametrice (te
ren și laborator! precum și 
lucrări de carto-edilitare Ei 
își vor desfășura activitatea 
la Institutul de studii și pro
iectări agricole, centru de 
fotogrametrie, direcțiile de 
îmbunătățiri funciare și orga
nizarea teritoriului, servicii
le județene de fond funciar 
și organizarea teritoriului.

AMANUNTIT, DESPRE MESERII
oricare dintre cele 42 tipuri 
de mașini existente în șan
tier. La școală am deprins 
secretele lor. In timpul liber 
scriu poezii. Cîteva mi-au și 
fost publicate. Anul trecut 
am cîștigat, în medie, 3100 
lei pe lună. Ca să lucrezi pe 
un șantier nu e deloc ușor, 
trebuie să fii curajos, bine 
clădit fizic, conștient de 
ceea ce faci.

Valentina Bratu, tehniciană 
horticolă : Sînt în primul an 
de producție. Lucrez la sera 
legumicolă Popești-Leordeni. 
Horticultura este o meserie 
potrivită pentru fete. Sala
rizarea se face pe gradații, 
în funcție de vechime și de 
realizări.

Iosif Torek, tehnician a- 
gronom : Acum, în al treilea 
an de muncă, am fost numit 
șef de fermă la cooperativa 
agricolă din satul meu, Biha- 
ria, județul Bihor. La înce
put am fost tehnician de bri
gadă, apoi șeful sectorului 
„baza furajeră". O supra
față de 610 hectare reparti
zată griului, porumbului, sfe
clei de zahăr și florii-soare
lui. Răspund de organizarea 
muncii, de modul în care 
sînt înfăptuite indicațiile 
tehnice ale inginerului-șef. 
Cîștig în medie 1 500 lei pe 
lună (în numerar și produ
se), iar acum mă pregătesc

cialitate 
meseria 
noscînd 
pe care 
muncitor calificat. îmi va fi 
mult mai ușor ca prin anali
zele de laborator să determin 
calitățile produselor agrico- • 
Ie recepționate sau livrate, 
să constat starea lor de con
servare în depozite.

★
In nomenclatorul profesii

lor sînt cîteva care pînă a- 
cum doi-trei ani erau necu
noscute, iar acum se vor
bește despre ele doar în 
școală. Dezvoltarea agricul
turii, procesul intens de in
tensificare al său le-a impus. 
Pe acestea le prezentăm fo- 
losindu-ne de materialul pus 
la dispoziție de 
nister.

— Specialitatea 
tățiri funciare" : 
urmează liceul cu ___
fii primesc pe timpul studii
lor cunoștințe teoretice și 
practice de topografie, meteo
rologie și hidrologie, mecani
zare si organizarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, 
combaterea eroziunii solului, 
hidroameliorații, exploatarea 
și întreținerea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. Absol
venții vor lucra Ia elabora
rea documentațiilor privind

direcțiile agricole, inspecto
ratele I.A.S. etc. >

— Specialitatea „mecani
că agricolă" Tehnicienii me
canizatori. absolvenți ai unor 
astfel de licee vor activa în 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și în sectoarele 
mecanice ale I.A.S. și C.A.P., 
în uzinele de reparații. Vor 
participa efectiv la procesul 
de producție, potrivit struc
turii organizatorice a unită
ții respective. Alături de in
gineri și maiștri, tehnicienii 
mecanici vor participa efec
tiv la organizarea, conduce
rea și îndrumarea lucrărilor 
privind exploatarea trac
toarelor, agregatelor și uti
lajelor din unitățile agrico
le, precum și la îndrumarea, 
controlul și executarea re
parațiilor și întreținerea uti
lajelor.

N. R. — țn Buletinul învă- 
țămîntului profesional și me
diu agricol — care poate fi 
studiat la direcțiile agricole, 
Uniunile județene ale C.A.P., 
centrele școlare și inspecto
ratele de invățămînt — sînt 
cuprinse toate amănuntele 
privind obiectele Ia care se 
dă examen, disciplinele de 
studiu, repartizarea orelor 
etc de la fiecare liceu de 
specialități și școală profe
sională.

în noul deceniu pentru complexele zooteh
nice și legumicole de tip industrial, pentru 
sectorul de construcții și cel de mecanizare, 
pentru întreaga activitate din agricultură voi 

școlile profesionale, liceele 
post-liceale și de maiștri, 
anul I (anul de școlarizare 
în anul școlar 1972—1973, 
de școlarizare 1973/1974—

fi primiți anual în 
agricole și școlile 
14.000 de tineri în 
1971—’72). 15.000 
cîte 16.000 în anii
1975 și peste 17.000 în perioada 1975—1980 O 
dezvoltare însemnată va cunoaște învăță
mîntul agricol fără frecvență, deschis președin
ților de cooperative agricole, brigadierilor, 
șefilor de echipă și țăranilor ce obțin rezultate 
bune în producție — pe care adunările gene
rale îi recomandă, iar studiile absolvite le 
permit prezentarea la concursul de admitere 
al liceeloi de contabilitate, îmbunătățiri fun
ciare. zootehnie și agronomie. De asemenea, 
ucenicia Ia locul de muncă va fi extinsă mai 
cu seamă în domeniul mecanizării agricultu-

rii și al activității de valorificare a 
agricole prin comerț sau în unitățile 
strializare. încă din anul de învățămînt 1971— 
1972 se va căuta reașezarea și gruparea me
seriilor și a specialităților pe unități școlare în 
funcție de necesitățile zonelor pe care acestea 
le deservesc, amplasarea de noi școli în zo
nele deficitare în cadre pregătite pentru ne
voile agriculturii, gruparea unor specialități 
și meserii în unitățile școlare existente cu 
scopul de a ușura asigurarea unei baze didac- 
tico-materiale și permanentizarea cadrelor di
dactice, înființarea loturilor agricole, pentru 
practica elevilor. în același timp, Ministerul 
Învățămîntului ne-a informat că se stu
diază posibilitatea ca la examenul de admi
tere în facultățile cu profil agricol — agrono
mie, horticultura, îmbunătățiri funciare, zoo
tehnie, economie agrară și medicină veteri
nară —, să fie admiși numai absolvenții licee
lor de specialitate cu o vechime de cel pu
țin 2—3 ani în producție.

ei

OGRIN ION — Oravița, Caraș- 
Severin : Adresează-te revistei 
„Viața studențească", București, 
str. Brezoianu nr. 13 și astfel 
cred că dorința dumitale va fi 
satisfăcută. în ceea ce mă pri
vește, consider răspunsurile cu
noscute : 1. Cum e geologia?
răspuns : e grea, dar celor pe 
care-i pasionează dialogul cu 
vîrstele pămîntului, lupta cu 
necunoscutul, palpitanta viață a 
pietrelor li se pare neasemuit 
de frumoasă. 2 Cum se exami
nează la examen, cum se dă 
examenul ? R. Ca la toate fa
cultățile : uneori în scris, alteori 
oral. Tn acest sens, geologia nu 
prezintă particularități.

STOICA NICOLAE — Alba 
Iulia : Am impresia că ați pier
dut, dar nu mă consider pregă
tit sore a fi arbitru în această 
controversă. Cum insă toate li
ceele tehnice de specialitate a- 
plică aceleași dispoziții, vă sfă
tuiesc să vă adresați oricărui 
liceu tehnic mai apropiat (de 
exemplu Liceului industrial din 
Cugir, str. 11 Iunie nr. 5, tele
fon 76) care vă va lămuri cu 
deplină autoritate.

CEPU GII. — Caraș-Severin : 
Școala care vă interesează func
ționează, în raport cu necesită
țile, de la an la ani Vă sfătuiesc 
să vă adresați in acest sens ins
pectoratului școlar .județean, dar 
nu mai tîrziu de i martie crt. 
Nu cred că problema dv. să con
stituie un impediment. Dar pen
tru că veni vorba, cum școala 
respectivă durează oricum 2 ani, 
nu puteți urma un institut pe
dagogic de 3 ani ? Bacalaureatul 
vă dă dreptul la aceasta. O altă 
cale ar fi să vă faceți studiile 
la secția fără frecvență a unui 
astfel de institut, dar pentru a- 
ceasta, trebuie să fiți încadrat 
în cîmpul muncii. Vă mulțumesc 
pentrt 'urări.

BALOI CONSTANTIN — Te- 
lești, Gorj : Există vreo piedică 
pe care un adevărat gorjean să 
nu o poată învinge ? Firește că 
ai dreptul, și, ca d°vadă, îți 
răspund și la o a doua întrebare: 
poți alege între liceul pentru 
construcții de mașini, liceul in
dustria) energetic, liceul indus
trial de chimie, liceul industrial 
de construcții. Toate funcțio
nează la Craiova. îți rămîne, 
așadar, numai greutatea alegerii. 
Succes 1

ELENA ALBU — Măruști, 
Dîmbovița : Liceul sanitar pre
gătește cadre de nivel mediu 
care vor lucra în laboratoare 
de tehnică dentară, laboratoare 
chimice, de anatomie patologică 
ale instituțiilor medicale pre
cum și în laboratoarele inspec
țiilor sanitare de stat pentru 
igienă. Astfel de licee funcțio
nează la : Galați, str. Mihai 
Bravu nr 48. Tîrgu Mureș, str. 
Lenin nr. 8. Ca oricare liceu, îți 
dă dreptul să-ți continui studiile 
în învățămîntul superior. Felici
tări pentru impresionanta colec
ție de note zece și mult succes 
în continuare.

FLORY PINTILIE — Brăila : 
Apelul tragic cu care îți închei 
scrisoarea „vă rog încă o dată 
nu mă uitați !“, m-a mișcat 
adînc, așa că mă grăbesc să-ți 
răspund. La Facultatea de arte 
decorative de Ia Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu", din 
str. Iulia Hașdeu nr. 3, Bucu
rești, funcționează secția de sce
nografie. ceramică-sticlă-metal- 
arte textile, arta interiorului și 
estetica formelor industriale. 
Dacă înțeleg bine, o astfel de 
școală ar răspunde cel mai bine 
dorințelor dumitale. Cît despre 
probe : desen după model viu 
(primele 3 secții), desen după 
model (gips pentru ultima secție, 
schițe după model viu, probe 
de culoare, schiță de compoziție).

Spiritul practic <
(Urmare din pag. I) <

bîndește — în gîndire — dimensiunea reală a propriilor ) 
sale capacități și a valabilității cunoștințelor care i se < 
transmit. _ . . <

Dacă avem nevoie de oameni competently în stare sa se 2 
orienteze rapid în contextul mobil al sarcinilor profesio- \ 
nale si Să aleagă dintre variantele posibile ale deciziei pe > 
cea optimă, este necesară o formare corespunzătoare. De-a 2 
lungul perioadei sale de formare prin școală și universita- < 
te, teoria și practica nu trebuie să se succeadă _ mecanic 2 

:< în timp, ci să se întrepătrundă intim. Viitorul specialist are <
/> nevoie nu de un contact oarecare cu realitatea, ci de o in- $
’2 serfie în aceasta, de o pătrundere adîncă în resorturile sale 2
X interne, care să-i solicite o exersare și un antrenament 2
>$ constant- . . - ■ v
>2 în afara acestei inserții el rămîne un tip livresc, a cărui 2. 
A imagine despre lume se constituie doar dintr-un flux de <■ 
o semnale simbolice ce pot fi supralicitate și >1 pot împinge $ 
>2 la limita sterilă a speculației și jonglării mistificatoare cu 2, 
A „idei pure". . ..... 2
7 Dimpotrivă, joncționată cu practica, personalitatea sa in > 
? formare îi dezvăluie aptitudinea de a se autoregla, îi im- 2 
A primă putința judecății de valoare autentice, și capacitatea < 
>> de a dobîncli conștiința propriei sale utilități sociale. . >
? Rîndurile de mai sus nu vor să fie o pledoarie în sine > 
i< pentru virtuțile practicii în procesul de formare a viitorului <■ 
o specialist. Am dorit numai ca, pornind de la o experiență Y 
? de cîțiva ani de lucru pe teren, cu studenții în sociologie 2, 
K de la Universitatea din București, să conturez una dintre <■ 
o dimensiunile de stringentă actualitate ale renovării educa- Y 
? ției în spiritul solicitărilor moderne pe care le presupune 2
A societatea noastră aflată în plin proces de perfecționare ; y
>> implicit a relațiilor la intersecția cărora se formează omul Y
!< viitorului, apt să-și dinamizeze propriul său. mediu social z

și profesional, potrivit comandamentelor progresului. v

<(
<<

<<
6

(Urmare din pag. 1) 

care s-a apucat a-și scrie „ju
căreaua".

Se știe apoi că una din cele 
mai dinamice șooli de opinie 
în cultura românească, a fost 
aceea dedicată specificului na
țional. Ea a început cu „Dacia 
literară", care îndemna la uni
rea social-politică și culturală 
a celor trei principate, la o li
teratură originală, idee reluată 
de Kogălniceanu în al său cu
noscut „Cuvînt introductiv la 
cursul de istoria națională" din 
1843 : el îndemna patern pe ti
nerii scriitori, pe poeți, să se 
inspire din trecutul istoric al 
patriei.

încă sub numele de Cezar 
Vraja, cu care Ibrăileanu sem
na primele sale articole, istori
cul literar ieșean a insistat a- 
supra „caracterului național" 
al poeziei populare pe care, de 
altfel, o va recomanda mereu 
ca punct de plecare pentru re
prezentanții poeziei culte. Re
comandarea avea desigur la 
bază ideea de mare valoare, și 
astăzi în întregime valabilă, că 
adevărata literatură trebuie să 
aibă un caracter popular. Sînt 
opinii exprimate de Ibrăileanu 
în articolul său din 1894 „Lite
ratura pentru popor", în care 
criticul — pe atunci foarte tî- 
năr — propunea ca literatura 
să răspundă unei funcții, unei 
valori educative.

Căutînd să dovedească fap
tul că aporturile culturale ale 
unei țări, fizionomia ei inte
lectuală nu pot veni în contra
dicție cu cultura universală, că 
între acestea două poate și

trebuie să existe un proces de 
firească întrepătrundere, Ibră
ileanu dezvăluie în cuvinte 
aparent prea simple dar pline 
de conținut, expresia specifi
cului național și a pandantului 
său imediat — literatura pa
triotică i „într-o nuvelă sau 
roman — adică în epopeea mo
dernă —' și în teatru, subiectul 
e luat din viața națională, 
excepțiile fiind rare, aproape 
curiozități..." (s.n.) ; „poezia — 
și mai ales cea lirică, cea mai 
înzestrată din speciile genu
lui — exprimînd mai ales afec
tivitatea unui individ și con
cepția lui de viață, e națională 
adesea numai întru atît întru-

ales tinerilor poeți (dar nu 
numai lor) și, ce e mai curios, 
chiar debutanților — în fața 
cărora, așteptările noastre ca 
cititori de poezie rămîn la 
sfîrșitul lecturii, nesatisfăcute. 
Autorul ne-a plimbat mai mult 
sau mai puțin adînc prin spa
țiile unor iamente și senzații 
existențiale, unele bine „puse 
în ecuație", ne-a oferit crîm- 
peie mai mult sau mai puțin 
reușite de eros liric, dar nu 
ne-a oferit valori poetice ega
le pe tema atît de generoasă 
și divers abordabilă a dragos
tei de patrie, a portretului di
vers, cu infinite resurse de 
inspirații, a realităților pă

dovezi evidente, de o mare di
versitate stilistică î poezii și 
poeme — uneori cicluri întregi 
—, ca să nu mai vorbesc de 
ceea ce aș numi poemul-repor- 
taj , sînt construite pe vibran
te realități specific naționale, 
sînt țesute din eposul cotidian 
al marilor noastre realizări. 
Eugen Jebeleanu, Radu Bou- 
reanu, Mihai Beniuc, apoi, 
din altă serie „cronografică", 
vibrantul Alexandru Andrițoiu 
care, în alexandrini clasici dar 
de loc învechiți știe să convoa
ce atîția cititori, de toate vîr
stele, la bucuria, Ia extazul 
unor . teme atît de generoase: 
glorificarea peisajelor — în

Nichita Stănescu din „Roșu 
vertical" sau, mai recent, din 
„Un pămînt numit România" 
— constituie un reviriment 
stilistic pentru abordarea din 
unghiuri inedite a genului.

. Poezia patriotică înglobează, 
de asemenea, tratarea istoriei 
naționale, a marilor ei eve
nimente și figuri strălumi
nate de eroism și legendă ; nu 
poți să evoci în clișee pe un 
Tudcr Vladimirescu : în schimb 
poți să-l așezi în noi firide li
rice, asemenea lui Adrian Pă- 
unescu în „Domnul Tudor"... 
Sau pe Petru Cercel să-1 îm
braci în aura mitului, așa cum 
a făcut, de asemenea, exem

Permanența poeziei patriotice
cît sufletul "'unui individ poar
tă pecetea poporului din care 
face parte" (s.n.).

E, cazul, oare, să aducem in
terpretări suplimentare la a- 
ceste, atît de limpezi, afirmații ? 
Am vrea doar să subliniem că 
Ibrăileanu punea aici implicit, 
asemenea multor istorici lite
rari și cercetători lucizi de pre
tutindeni, și problema publi
cului unei literaturi. El antici
pa, mai mult sau mai puțin 
conștient, o problemă atît de 
vehiculată azi în cadrul socio
logiei literaturii — relația 
scriitor-cititor.

Ni se întîmplă astăzi să des
chidem nu puține volume de 
versuri — aparținînd mai

mîntului și vieții noastre con
temporane, socialiste.

De ce, ne e greu mereu să 
răspundem. Avem în fața noas
tră o tradiție care ne obligă, 
de la cronicari și Școala Arde
leană, la marii pașoptiști, de la 
Eminescu Ia Go'ga, Arghezi. 
Blaga, Bacovia, Voiculescu și 
Ion Barbu... Cît de-adînc na
țional, vibrant șl specific na
țional este chiar „Isarlâk“-ul 
lui Ion Barbu sau un poem 
exemplar ca „Bălcescu mu
rind"

Nu mai puțin importantă și 
exemplară în acest sens, este 
lista multor scriitori, poeți 
români contemporani care ne 
servesc, sub proprii noștri ochi,

veșnică metamorfoză — ale 
patriei sau versuri frumoase 
dedicate Partidului. Se reține 
apoi cu o plăcere sinceră un 
poem ca acela dedicat Porți
lor de Fier de către Virgil Te- 
odorescu, după cum în pasta 
vînos folclorică a unui poet ca 
Ion Bănuță, • vom putea să 
gustăm mereu exclamația entu
ziastă a unui eros profund pa
triotic. Patetică, îmbrăcînd u- 
neori forme de o caldă plasti
citate, ni se înfățișează și po
ezia pe această temă a unei 
Maria Banuș, Veronica Porum- 
bacu. Este o îneîntare să faci 
lectura repetată a poeziei, a li
ricii patriotice a lui Grigore 
Hagiu care — ca și aceea a lui

plar, Gheorghe Tomozei. In 
altă ordine de idei, poți, fi con
temporan în poezie, făcînd ar
heologie folclorică autohtonă ; 
printre alții, Florin Mugur o 
face, și cu incontestabil ta
lent. Seria exemplelor de va
loare e mult mai bogată, de 
aceea o și întrerupem aici...

Dar să revenim ; l-am luat 
pe Ibrăileanu martor al acestei 
excursii literare, să apelăm 
tot la el ; în condițiile actuale 
ale unui progres continuu im
petuos, este oare, specificul 
național obligat să dispară din 
alchimia , poeziei moderne ? 
Nu, nicidecum. Sesizînd fe
nomenul acestei dezvoltări și 
diversificări a culturii, vi

zibil de câteva decenii. Ibră
ileanu nota în „Modă și origi
nalitate" (articol apărut în 
„Viața românească", ian. 1928) 
că, în pofida proliferării cu
rentelor noi, specificul național 
nu va dispărea niciodată, chiar 
dacă „se împuținează"

Fieoare popor este depozita
rul unei exneriențe sociale si 
psihologice deosebite și, prin 
aceasta, deține rezerva imensă 
a interesului pe care el îl poa
te provoca, pe calea literaturii, 
în concertul culturii mondiale.

Un tînăr creator are în față, 
ca un punct de reper, perma
nența literaturii naționale, a 
unei poezii patriotice pentru a 
nu putea să confunde acest 
nobil concept cu declarativis- 
mul, cu retorismul plat al unor 
vocabule de mult uzate. Ni se 
pare că prea mult ne, lipsește 
abordarea calitativă în adevă
ratele ei dimensiuni estetice, 
stilistice, pastelului patriotic, a 
poemului și poeziei geografiei 
noastre sociale și cetățenești de 
azi, socialiste.

Credem că nu greșim iden- 
tificînd aici o slabă preocupare 
a criticii noastre literare, care 
respinge uneori aprioric, fără 
motive profunde, genul poeziei 
așa-zis tematice, ’fără a stă
rui în mod diferențiat a- 
supra valorii_ ei. Impresia 
noastră este că dacă azi avem 
o poezie a cetății, a patriei, 
prea puțin diversă și nu întot
deauna autentică, vina aparți
ne și criticii, mult prea flexi
bilă în fața modelor literare și, 
din cîte constatăm, puțin dis
pusă să dedice acestui impor* 
tant gen. o adevărată și largă 
dezbatere.
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Răspunsul guvernului român
la Aide-memoire-ui guvernului

finlandez cu privire la organizarea
conferinței de securitate

După cum s-a anunțat, la sfîr- 
șitul lunii noiembrie 1970, gu
vernul Finlandei a dat publici
tății un Aide-memoire care su
gerează inițierea unor consultări 
cu privire la organizarea confe
rinței de securitate cu Ministe
rul Afacerilor Externe al Finlan
dei, în vederea trecerii la schim
buri de vederi în această ches
tiune în cadrul unor reuniuni 
multilaterale la Helsinki.

Documentul a fost adus la cu
noștința guvernului român pe ca
le diplomatică.

La 31 decembrie 1970, guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia a dat guvernului Finlandei 
răspunsul verbal de principiu la 
problemele prezentate în Aide- 
memoire-ul finlandez.

La 25 ianuarie 1971, Kaarlo 
Veikko Măkelă, ambasadorul 
Finlandei la București, a fost 
primit la Ministerul Afacerilor 
Externe și i s-a remis răspunsul 
scris al guvernului Republicii 
Socialiste România la Aide-me- 
moire-ul guvernului Finlandei.

După ce se subliniază că pro
punerile conținute în documen- 

'tul finlandez au fost examinate 
cu atenție de guvernul român, 
în răspuns se arată :

„România desfășoară o inten
să activitate pentru îmbunătăți
rea pe toate planurile a relații
lor de bună vecinătate între toa
te statele continentului euro
pean, pe baza principiilor unanim 
recunoscute ale suveranității și 
independenței naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantaju
lui reciproc, a respectării drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, corespunzător 
intereselor și aspirațiilor sale vi
tale. în concepția guvernului 
R.S. România, securitatea euro
peană reclamă un sistem de an
gajamente clare din partea tutu
ror statelor, precum și de mă
suri concrete care să ofere fie
cărui stat garanția deplină că se 
află la adăpost de orice primej
die de agresiune sau de orice 
alte acte de folosire a forței sau

să asi-de amenințare cu forța și 
gure dezvoltarea lor pașnică în- 
tr-un climat de destindere, înțe
legere și colaborare.

Pentru înfăptuirea acestui de
ziderat. după părerea guvernu
lui român, în prezent este nece
sar să se treacă neîntîrziat, fără 
nici un fel de condiții prealabi
le, la pregătirea practică și con
vocarea conferinței pentru secu
ritate și colaborare în Europa. 
Consultările întreprinse de gu
vernul român îndreptățesc apre
cierea că sînt întrunite condițiile 
pentru ca, paralel cu continua
rea contactelor bilaterale, să' se 
abordeze problemele concrete 
ale pregătirii conferinței într-un 
cadru multilateral, prin orga
nizarea de reuniuni pregătitoa
re cu participarea reprezentanți
lor autorizați ai tuturor țărilor 
interesate".

Arătînd că în pregătirea con
ferinței este necesar să se adop
te o atitudine constructivă, re
ceptivă față de toate propuneri
le de natură să promoveze secu
ritatea și cooperarea în Europa, 
în răspuns se spune :

„Abordarea problemelor exis
tente într-un spirit realist va 
permite soluționarea lor trepta
tă, în interesul tuturor 
lor europene, pe calea 
obiectivelor nobile ale 
rii păcii, securității și
rii pe continent. Aceasta presu
pune participarea directă și ac
tivă a tuturor

popoare- 
realizării 
instaură- 
colaboră-

statelor interesate,

în condiții de deplină egalitate, 
la toate fazele pregătirii, organi
zării și desfășurării primei con
ferințe pentru securitate și coo
perare în Europa, ca și ale celor 
ce vor urma".

Subliniind Că România urmă
rește cu simpatie eforturile Fin
landei pentru ameliorarea rela
țiilor între statele europene și 
însănătoșirea atmosferei politice 
pe continent și este gata să co
opereze cu Finlanda în promo
varea inițiativelor orientate spre 
înfăptuirea acestor scopuri, 
răspuns se precizează :

„Guvernul Republicii Socia
liste România se declară de a- 
cord cu propunerile guvernului 
finlandez privind efectuarea de 
consultări cu Ministerul Afaceri
lor Externe al Finlandei în ve
derea începerii discuțiilor asu
pra organizării conferinței euro
pene în cadrul unor reuniuni 
multilaterale. în acest sens au 
fost date instrucțiuni corespun
zătoare ambasadorului R.S. Ro
mânia la Helsinki".

în încheiere se arată că, în 
în spiritul politicii sale generale 
de pace și colaborare, guvernul 
Republicii Socialiste România va 
continua să militeze cu hotărîre, 
prin măsuri și acțiuni concrete, 
pentru instaurarea și dezvoltarea 
unor raporturi de bună vecinăta
te și înțelegere pe plan european, 
pentru înfăptuirea destinderii, 
securității și colaborării în Euro
pa și în lume.

CRONICĂ
ai Consiliului de 
Iosif Banc, vice-

Prin decret 
Stat, tovarășul 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a fost numit și în funcția 
de ministru al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor.

Tovarășul Angelo Miculescu a

Educația
prin muncă

(Urmare din pag. 1)
zultate deosebite, care să ateste 
plenar atașamentul lor față de 
politica înțeleaptă a partidului 
în ceea ce privește dezvoltarea 
economică a patriei, tineretul 
județului Iași a început noul 
an sub semnul integrării efor
turilor și rezultatelor activită
ții ce o desfășoară, în tezaurul 
material și spiritual creat de 
colectivele de oameni ai muncii.

In scopul îndeplinirii cu suc
ces a tuturor sarcinilor de pro
ducție, organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile, șantierele și din 
satele județului se vor consti
tui în continuare ca principali 
stimulenți în antrenarea tine
rilor muncitori și cooperatori 
Ia activitățile ce vin să sprijine 
direct procesul ridicării calita
tive a producției. Conferința 
organizației noastre județene 
de la sfîrșitul anului trecut a 
adoptat un program de activi
tăți concret în scopul amplifi
cării prezenței tineretului în 
viața economică a județului. 
Pornind de la un studiu care a 
luat în considerație atît con
struirea în noul cincinal a 
unor noi întreprinderi indus
triale, a unor secții de mare 
capacitate în cadrul unităților 
existente, cît și caracterul dife
rențiat al preocupărilor în func
ție de diversitatea profesiuni
lor, programul de activități are 
în vedere menținerea și ex
tinderea modalităților cărora 
experiența le-a confirmat efi
ciența, și inițierea unor forme 
noi care să acționeze nemij
locit în activitatea productivă. 
Dublarea producției globale 
industriale a județului în fina
lul noului cincinal, creșterea 
productivității muncii cu peste 
60 »/«, mărirea volumului inves
tițiilor cu peste 70 •/» față de 
perioada 1966—1970, creșterea 
volumului desfacerii de măr
furi cu aproape 40 ’/o — toate 
acestea ridică în fața colective
lor de muncă sarcini deosebite, 
solicitînd din partea tinerilor 
eforturi susținute, competență 
și dăruire în muncă, spirit de 
inițiativă și hotărîre fermă în 
îndeplinirea tuturor îndatoriri
lor ce le revin.

Avînd în vedere ... . 
complex și eficiența, deja do
vedită, a unor acțiuni proprii 
în sprijinul producției, comite
tul județean U.T.C. va perfec
ționa și amplifica experiența 
obținută, de organizațiile U.T.C. 
privind luarea în păstrare pro
prie a utilajelor de către tineri, 
angajarea concretă și urmări
rea îndeplinirii și depășirii o- 
biectivelor de către toți tinerii, 
depistarea și înlăturarea unor 
puncte și locuri de muncă unde 
se produce risipă de materii 
prime și materiale și alte mă
suri utilizate pe scară largă și 
pînă acum. De asemenea, ne va 
preocupa într-o mai mare mă
sură» într-un mod mai activ, 
pregătirea profesională — ele
ment care prin conținutul său, 

- leagă direct capacitatea indivi-

caracterul

duală cu randamentul celor mai 
moderne utilaje și implicit cu 
cerințele reale ale producției 
moderne, creînd cadrul favo
rabil unor acțiuni eficiente cum 
ar fi i concursurile profesionale, 
olimpiadele tematice, întîlnirile 
cu muncitori și specialiști, vi
trine și expoziții cu produse 
executate de elevi din școlile și 
liceele de specialitate, precum 
și mobilizarea cît mai largă în 
etapa care a început a tinere
tului muncitor, la ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire 
profesională.

Tot în scopul 
eficiențe sporite 
velului calitativ 
in același timp, 
în întîmpinarea 
a tinerilor de a 
mele noutăți în domeniul știin
țelor aplicate și al tehnicii, co
mitetul județean U.T.C., în co
laborare cu Inspectoratul șco
lar județean, va deschide în 
orașul Iași o Casă a tehnicii — 
loc unde elevii din școlile de 
cultură generală și profesionale 
vor avea posibilitatea de a lucra 
efectiv, de a dobîndi cunoștințe 
cu largă aplicabilitate în pro
ducție.

Diferențiate pe categorii de 
tineri, respectînd particularită
țile specifice diverselor preocu
pări ale acestora, formele și 
metodele de atragere a tinere
tului în circuitul de muncă 
productivă vor fi interferate, 
îmbinate cît mai eficient, pen
tru a oferi posibilitatea cunoaș
terii reciproce, cît și în scopul 
relevării valorii sociale a mun
cii fiecăruia. întîlnirile, demon
strațiile practice, gama extinsă 
a concursurilor, alături de sis
temul comun, de acțiuni al or
ganismelor județene în scopul 
orientării profesionale, sînt doar 
cîteva din procedeele la care 
vom apela pentru stimularea 
interesului elevilor și studenți
lor față de munca productivă 
și al tinerilor muncitori pentru 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională. A devenit, în. a- 
ceastă direcție, o practică or
ganizarea de către comitetul ju
dețean U.T.C., împreună cu alte 
organizații, a unor acțiuni co
mune. cu participarea elevilor, 
tinerilor muncitori, a studenți
lor, care vizează tocmai înde
plinirea acestui obiectiv.

Amplificarea rolului organi
zației U.T.C. ca prezență vie în 
rîndul tineretului se realizează 
astfel treptat dar temeinic în 
viața și munca de zi cu zi, în
tărind în conștiința maselor de 
tineri necesitatea participării 
active la viața colectivului, res
ponsabilitatea față 
fiecărui membru 
Succesele obținute 
prefigurează realizările viitoare, 
reflectînd străduința tineretului 
ieșean de a întîmpina cu fapte 
pe măsura importanței sale cel 
de al IX-lea Congres al U.T.C.. 
de a-și integra propriile va
lori în cele create de întregul 
popor.

realizării unei 
în ridicarea ni- 
al producției și, 

pentru a veni 
dorinței firești 
cunoaște ulti-

de munca 
al acestuia, 

pînă acum

în

fost numit în funcția de ministru 
secretar de stat la Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor. în același 
minister, tovarășul Florin loan 
Iorgulescu a fost numit în func
ția de președinte al Consiliului 
Național al Apelor, iar tovarășul 
Ion Moldovan în funcția de șef 
al Departamentului Industriei 
Alimentare. Ministrul secretar de 
stat, președintele Consiliului Na
țional al Apelor și șeful Departa
mentului Industriei Alimentare 
sînt membri ai Consiliului de 
Miniștri.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale, domnului PAUL HASLUCK, Guvernator 
General al Australiei, o telegramă cu următorul conținut.

Cu ocazia zilei naționale a Australiei, în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și al poporu
lui român, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale, îm
preună cu cele mai bune urări pentru prosperitatea poporu
lui australian.

ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA
DIN VIATĂ A TOVARĂȘULUI 

HERMANN MATERN
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului WALTER 
ULBRICHT, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, următoarea telegramă.

în legătură cu încetarea din viață a lui Hermann Matern, 
membru al Biroului Politic al C.C al P.S.U.G., președintele 
Comisiei Centrale de Control a C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Prezidiului Camerei Populare a R. D. Germane, 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și al meu personal vă exprim dv., C.C. al P.S.U.G. și 
familiei îndoliate, profunde 
compasiune.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, ȘTEFAN VOITEC, a 
adresat o telegramă președintelui 
Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane, GERALD 
GOTTING, prin care transmite 
profunde condoleanțe în legătu
ră cu încetarea din viață a lui 
Hermann Matern, vicepreședinte 
al Prezidiului Camerei Populare 
a R. D. Germane.

★
în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Hermann 
Matern, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Control a P.S.U.G., vicepreședin
te al Prezidiului Camerei Popu
lare a R. D. Germane, la sediul 
Ambasadei Republicii Democra
te Germane din București, au ve
nit luni după-amiază, pentru a 
prezenta condoleanțe, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Ilie Murgu- 
lescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei pentru indus
trie, construcții și transporturi a 
M.A.N., Nicolae Ecobescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Nicolae 
membru supleant al C.C. 
P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

După prezentarea condoleanțe- 
lor ambasadorului R. D. Germa
ne la București, dr. Hans Voss, 
s-a păstrat un moment de recu
legere în fața portretului îndo
liat al lui Hermann Matern, și 
s-a semnat în cartea de condo
leanțe.

Ionescu,
al

condoleanțe și sentimente de

în aceeași zi, au exprimat 
doleanțe, reprezentanți ai 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, delegații de oa
meni ai muncii din Capitală.

De asemenea, Ia sediul amba
sadei R. D. Germane, au venit, 
pentru a prezenta condoleanțe, 
șefi de misiuni diplomatice, ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
București.

★
Comitetul Central al P.S.U.G.. 

Camera Populară. Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
R. D. Germane au anunțat în
cetarea din viață, la 24 ianua
rie, în urma 
lui Hermann 
de 77 de ani, 
lui Politic al 
președintele 
de control a 
ședințe al Prezidiului 
Populare a R. D. Germane.

în vederea 
vor avea

con- 
unor

unei grele boli, a 
Matern, în virstă 
membru al Birou-
C.C. al

Comisiei
P.S.U.G.,

P.S.U.G.. 
centrale 
vicepre- 
Camerei

funeraliilor, ce 
loc miercuri, a fost 

formată o comisie de partid și 
guvernamentală, în frunte cu 
Erich Honecker, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G. Pentru zilele de 
marți și miercuri. în R.D.G. a 
fost decretat doliu național.

Cronică 
U. T. C.

• LUNI a sosit în Capitală 
o delegație a Way, — Adu
narea Mondială a Tineretu
lui — condusă de secretarul 
general Jyoti Singh care va 
întreprinde o vizită in Ro
mânia' la invitația Comitetu
lui Central al U.T.C.

La aeroportul Otopeni. de
legația a fost întîmpinată de 
Ion Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

F.M.U.A. București. Se lucrează la finisarea mașinii de frezat și alezat AF 85.

(Urmare din pag. 1)

O NOUĂ CASĂ

DE CULTURĂ

A STUDENȚILOR

Șl ELEVILOR
La Pitești a fost inaugura

tă Casa de cultură a elevi
lor și studenților din locali
tate. La festivitate a luat 
parte tovarășul Gheorghe 
Năstase. prim-secretar al 
Comitetului .județean Argeș 
al P.C.R.. președintele Con
siliului popular județean.

Noul lăeaș de cultură dis
pune de o sală de spectaco
le cu o capacitate de 400 
locuri, o sală de repetiții și 
una pentru activități de club. 
Aici vor funcționa cercuri de 
inițiere muzicală, de arte 
plastice și dans.

în cadrul Casei de cultură 
își vor desfășura activitatea 
un ansamblu artistic al ele
vilor și un altul al studenți
lor, formații de dansuri popu
lare, orchestre de muzică u- 
șoară și populară, o brigadă 
artistică, un cor mixt și un 
cor de cameră. Tot aici își 
va avea sediul societatea 
literar-știintifică a elevilor, 
„Ion Barbu".

(Agerpres)

tase influența. Anumite bariere 
însă, puse prin planificarea rigidă 
nu le permiseseră să meargă prea 
departe. Se vedea bine că piața 
absorbea și cerea din ce în ce 
mai multe produse zootehnice și 
legumicole și că răspunzîndu-i ar 
fi avut și ele, cooperativele, nu
mai de cîștigat. în condițiile în 
care lîngă. Ploiești se impunea să 
se producă ce se produce și în 
Bărăgan, ca și în bălțile Brăilei, 
luncile Dunării sau în cîmpia de 
vest pentru fiecare unitate în 
parte, era greu să aloce prea 
mulți bani zootehniei de pildă. 
O dată cu noua orientare, cînd 
statul intervine și maj substan
țial cu sprijin material care per
mite în același timp și concen
trarea producției, cele 13 coope
rative au alte posibilități și hotă
răsc să se asocieze cu alte 14 
cooperative din județ pentru în
ființarea unui complex de îngră- 
șarea taurinelor amplasat la 
Brazi. Alocînd cote părți (din 
credite de la stat și din fonduri 
proprii în sumă totală de 25,7 
milioane lei) cooperativele asocia
te vor putea livra anual 5 120 de 
capete taurine pentru carne 
baby-beef.

Dezbătînd profilarea și în le
gumicultura, inițial consiliul sta
bilește o serie întreagă de măsuri 
în urma cărora fiecare unitate 
rămîne să hotărască amplasarea 
culturilor în teren cu suprafețele 
și cantitățile ce le va produce, 
întrunindu-se ulterior într-o șe
dință de lucru constată că trebu- 
rile ar merge mult mai bine dacă

Brașov—Voința O-

remarcat pe Tair, 
Dobîrceanu și Ar

Rulmentul
dorhei : 17—12 (11—7). Diferen
ța de valoare dintre cele două

Surpriza zilei

CAMPIOANELE
ÎNVINSE

(Prin telefon de la trimisul 
nostru). întrecerile celei de a 
doua etape a turneului de sală 
de la Cluj din campionatul re
publican de handbal feminin, 
divizia A, au început cu meciul 
dintre Universitatea București 
și C.S.M. Sibiu. Fără a ridi
ca probleme deosebite, victoria 
a revenit, cu 21—12 (12—7)
bucureștencelor, din rîndul că
rora le-am 
Sțhiranco, 
ghir.

formații s-a văzut mai 
nant în repriza secundă 
brașovencele au dirijat 
după cum au vrut!

preg- 
cînd 

jocul

Mureș: 
părerea 

din cele

Redeschidem dialogul la

„CLUBUL SUPORTEBILOB
NAȚIONALEI DE FOTBAL"

Reluăm dialoqul în cadrul rubricii noastre „Clubul suporteri
lor naționalei de fotbal". Pe „tricolori" îi așteaptă un sezon 
plin, o perioadă agitată de pregătire Ia club si la lot, confrun
tări internaționale oficiale de prestigiu, astfel că în acest colț 
de pagină — așa cum am promis —- suporterii vor găsi con
semnate și relatate, mai sumar sau în extenso, evenimente, as
pecte mai importante din munca de pregătire, din viața lotului 
reprezentativ.

MECIUL CEHOSLOVACIA — ROMANIA DE LA FRAGA 
(16 mai — Cupa Europei)

Biroul de Turism pentru Tineret — de pe lîngă C.C. al U.T.C. 
— împreună cu ziarul „Scînteia tineretului", la redacția căruia 
își are sediul „Clubul suporterilor naționalei de fotbal", orga
nizează pentru tinerii suporteri ai „tricolorilor" din municipiile 
București, Cluj și Oradea o excursie la Praga în vederea 
susținerii echipei noastre care întîlnește, la 16 mai, echipa 
reprezentativă a Cehoslovaciei, într-o partidă extrem de im
portantă în cadrul Cupei Europei.

Tinerii suporteri se pot adresa agențiilor B.T.T. din orașele 
respective.

I.E.F.S.—Mureșul Tg.
13—11 (8—6). După 
noastră a fost unul 
mai frumoase jocuri de pînă a- 
oum, din turneu. Studentele, 
practicîndu-și jocul obișnuit, cu 
mare . accent în atac — pe for
ța de șut a Petruței Băicoianu 
și subtilitatea coordonatoarei 
Maniaca, au întîlnit o echipă 
puternică cu trei incontestabile 
individualități : Soos, Cordoș și 
SzolSs, care au muncit enorm 
pentru obținerea unui rezultat 
egal — lucru posibil și echita
bil. Victoria a revenit, însă, 
bucureștencelor care au știut 
să se impună în final datorită 
experienței lor.

Confecția București—Univer
sitatea Timișoara : 12—11 (7—3). 
E, fără îndoială, cea mai fru
moasă surpriză a actualului 
campionat. După ce în urmă cu 
o zi, handbalistele din Timișoa
ra obținuseră o primă opțiune 
pentru titlu, ele s-au văzut ne
voite, după acest meci, să pă
răsească învinse terenul. Con
fecția, marea revelație a aces
tui turneu, a dovedit clar, ma
turitate, 
chiar și cîte 
(min. 22: 7—3, 
32: 9—5) !

Principalele 
listelor au fost : excelenta for
mă manifestată de Ilie Dumi
tru Constanța (care a înscris 11 
goluri), formidabilele interven
ții ale portarului Victoria Ton- 
cu și... „fluturașul" Natalia Ma
tache, una din cele mai bune 
jucătoare, în apărare, ale aces
tui turneu. Impecabil arbitrajul 
cuplului buzoian, R. Iamandi, 
I. Dumitrescu. în urma acestui 
rezultat poziția de lider e pre
luată din nou de Universitatea 
București.

avînd de cîteva ori, 
4 goluri avantaj 
min. 28: 8—4, min.
atuuri ale text.i-

HORIA ALEXANDRESCU

Conferință de presă
la Federația de

Aseară. conducerea F.R.F. a 
convocat o conferință de pre- 

• să în cadrul căreia tov. Mircea 
Angelescu. nreședintele aces
tui for, a făcut o serie de co- 

A municări menționînd și unele 
™ măsuri ce vor fi supuse apro

bării viitoarei plenare a Co- 
A mitetului federal.

• Obiectivele Federației pen
tru perioada următoare pri- 

și urmărirea 
fost aplicate 
județe și la 
adoptate de 

federal

£ vesc controlul 
modului cum au 
și îndeplinite în 
cluburi măsurile 
plenara Comitetului 
privind dezvoltarea fotbalului 
de masă, îmbunătățirea activi
tății Ia cluburi : se vor analiza 
cluburile S. C. Bacău, Steagul 
Roșu și Univ. Craiova.

• S-au adoptat măsuri pri
vind activitatea arbitrilor. Co
legiul central se va compune 
din 27 de membri 
birou 
scopul 
cioase 
tuirea 
intra în competența colegiului 
pentru a se înlătura subiecti
vismul. Alături de criteriile 
existente s-au stabilit altele 
noi privind promovarea arbi
trilor. Pentru delegarea arbi
trilor se va înființa o comisie 
specială care va depinde di
rect de Biroul federal. In a- 
tribuțiile ei vor intra și dele
gările la meciurile internațio
nale.

• Federația va efectua 
control în două etape asupra 
pregătirii echipelor.
s-a efectuat. în urma acestuia 
s-au constatat o serie de de
fecțiuni și anomalii care au

cinci cooperative : Bărcănești, 
Brazi, Negoiești, Tîrgșorul 
Vechi și Strejnic și-ar uni pămîn- 
tul destinat fermelor legumicole 
— 400 de hectare — forța de 
muncă și inventarul necesar în
tr-o asociație intercooperatistă. 
Propunerea este adoptată de că
tre toți cei 43 de membri ai con
siliului și asociația își și stabilește 
planul de producție din care re
zultă în final producția anuluifinal producția anului

fotbal

cu un 
din 7 persoane — în 
reprezentării mai judi- 
a întregii țări. Consti- 
loturilor de arbitri va

fost sancționate. Pentru situa
ția necorespunzătoare în care 
au fost găsite echipele U.T.A., 
Dinamo, Progresul și S.C. Ba
cău, au fost sancționați antre
norii acestora. La taberele de 
pregătire a echipelor Jiul, Pro
gresul, Farul, S.C. Bacău, F.C. 
Argeș, C.F.R. Cluj n-au fost 
găsiți medicii respectivi, care
a

La închiderea

au fost și ei sancționați. De a- 
semenea, au suferit diverse 
sancțiuni președinții secțiilor 
de fotbal și președinții clubu
rilor respective.

• Cu prilejul inaugurării 
instalației de nocturnă a Sta
dionului „23 August", Federa
ția organizează un turneu in
ternațional, în august, la care 
alături de echipa campioană a 
țării noastre și de cîștigătoa- 

Cupei" vor participa cu-

noscutele formații Bayern 
Miinchen și Steaua roșie Bel
grad.

• în vederea îmbunătățirii 
activității de contractare a 
meciurilor internaționale se 
înființează un Birou de impre
sariat, desemnîndu-so și un 
impresar autohton.

• în urma autonomiei fi
nanciare a Federației, rezulta
tul balanței financiare este po« 
zitiv: venituri 22 milioane, 
cheltuieli 21 milioane lei.

• Beneficiul valutar net
este: de la C.M. din Mexic
circa 150 000 dolari; din alte 
acțiuni (Iotul A, transferări de 
jucători, cluburi) — 
net: 97 000 dolari.

• La solicitarea 
sportive din Turcia, 
rul federal Nicolae
va pleca în țara vecină unde 
va susține un curs de perfec
ționare și unificare a metode
lor de pregătire, cu antrenorii 
turci timp de cîteva luni.

beneficiu

forurilor 
antreno- 
Petrescu,

Primul

MARTI ULTIMA

PRONOEXPRES

un număr mai restrîns de cul
turi. Dar în legumicultura tra
diția satelor noastre este să pro
ducă și să desfacă nu doar două- 
trei sortimente. Și, apoi, ce este 
mai mult rentabil sau mai puțin 
rentabil într-o unitate este la fel 
și în celelalte". Acest adevăr nu 
a reținut însă unitățile să re- 
ourgă la schimburi de culturi 
între ele pentru ca, global, pro
ducția de legume să crească. Așa

rămînînd să producă roșiile ce le 
producea înainte, fără prea bune 
rezultate, cooperativa din Bărcă- 
nești.

Toate îmbunătățirile aduse or
ganizării producției se oglindesc, 
firește, în planurile fiecărei coo
perative agricole. Și, evident, 
problematica lor este foarte lar
gă. Consiliul, însă, prin rolul lui 
coordonator și consultativ s-a 
oprit, oum era și firesc, asupra

PRIMELE INIȚIATIVE
V A

ISI CONTUREAZĂ ÎMPLINIREA
5

9 775 tone cu prepon-1971 de 
derență roșii, cartofi și varză tim
purie, ceapă, ardei și rădăci- 
noase.

Concomitent cu profilarea 
producției, consiliul are în aten
ție și specializarea acesteia. în a- 
ceastă privință, găsește de cuvi
ință —■ după cum ne declara și 
președintele acestuia, tovarășul 
Constantin Mișcă, că deocamdată 
să nu se meargă cu treburile 
prea departe, pentru unele culturi 
s-au făcut toate pregătirile iar 
altele au și fost semănate. „Sigur 
că și la noi, spunea dumnealui, 
acum fiecare unitate va produce

cooperativa 
mai cultiva 
cartofi de 
cooperativa 
cartofi tim-

de pildă, în acest an 
din Tătărani nu va 
cartofi timpurii, ci 
toamnă. Și invers, 
din Bucov va cultiva
purii în loc de cartofi de toamnă. 
De pe urma acestei reașezări, 
sporurile de producție sînt la am
bele soiuri de 4 000 de kilograme 
la hectar. La fel s-a procedat și 
în cazul ardeiului gras și al ro
șiilor produse pînă acum în coo
perativele Bărcănești și Negoiești. 
Cooperativa din Bărcănești va 
cultiva ardeiul care pînă acum 
era impus prin plan cooperativei 
din Negoiești, aceasta din urmă

secțiilor 
început 
pentru 

de var.

aspectelor principale, între care 
un loc important îl ocupă for
mele stimulative de retribuire a 
muncii, dezvoltarea 
anexe. La Pleașa deja au 
de cîteva zile lucrările 
construirea unui cuptor
în această ordine de idei trebuie 
subliniat și faptul că pentru u- 
nele activități cum ar fi cojocari a, 
producerea de ghivece, consiliul 
și-a propus colaborarea cu unită
țile cooperației meșteșugărești.

Consiliul intercooperatist nu a 
neglijat nici modul asigurării cu 
forța de muncă necesară desfă
șurării în bune condiții a tuturor

lucrărilor agricole. Dat fiind fap
tul că cele mai multe unități sînt 
deficitare în brațe de muncă din 
cauza apropierii de oraș s-a 
hotărît ca imediat ce își va defi
nitiva planul de producție, fie
care unitate să prezinte consiliu
lui intercooperatist situația exactă 
pentru ca acesta să poată lua 
jegătura cu alte consilii din zo
nele excedentare în forță de 
muncă.

în legătură cu activitatea și 
preocupările Consiliului intercoo
peratist al municipiului Ploiești 
ar fi foarte multe lucruri de spus. 
Cu toate că este la numai o 
lună și ceva de la înființarea lui, 
acesta a reușit să capete un stil 
de muncă operativ, sănătos, ba
zat pe studierea atentă, colectivă 
a producției, accentul punîndu-1 
deocamdată pe soluționarea pro
blemelor la ordinea zilei, în vii
tor urmînd să-și continue activi
tatea și pe comisii. Una dintre 
aceste comisii va avea în perma
nență sarcina analizei la fața lo
cului a treburilor din zootehnia 
unităților, alta din legumicultura, 
a treia din cultura mare, iar a 
patra se va ocupa de viticultură. 
Acest început dă garanția deschi
derii unui cîmp larg de inițiative 
creatoare care să antreneze în
treaga masă de cooperatori si 
specialiști la traducerea în viață 
a măsurilor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu din 23 noiembrie 1970 
cu privire la îmbunătățirea orga
nizării, planificării și conducerii 
agriculturii.



delpest epLotare
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româno-buîgar Sărbătoarea

și româno-polon
SOFIA 25 (Agerpres). — Pre

zidiul Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria a ratificat Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, semnat Ia 19 
noiembrie 1970, transmite agen
ția BTA.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Encio Staikov, președintele Co
misiei permanente pentru aface
rile externe a Adunării Popu
lare, a subliniat unanimitatea 
deplină cu care membrii comi
siei au aprobat Tratatul și au re
comandat ratificarea lui ca o con-

tribuție importantă Ia dezvol
tarea relațiilor multilaterale din
tre Bulgaria și România.

în cuvîntul său, Dancio Dimi
trov, prim-vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare, a a- 
rătat că „în Tratat se sublinia
ză clar că tradiționalele legături 
prietenești și sentimentele de 
prietenie frățească dintre popoa
rele noastre vecine și dintre ce

de secole, 
lupta lor 
națională, 
împotriva

poporului indian

rele noastre vecine și 
le două țări datează 
Ele sînt cimentate în 
comună de eliberare 
precum și în luptele

.. reacțiunii și fascismului, pentru 
eliberarea politică, economică și 
socială. Acum, prietenia noastră 
are un conținut nou, care este re
zultatul scopului nostru comun 
— edificarea socialismului în ce
le două țări", a spus vorbitorul.

OCAZIA SEMNĂRII 
de schimburi cultu- 

științifice pentru anul 
între Republica Socia- 

P. Albania, 
ambasado- 
Tirana a

• cu 
planului 
rale și 
1971 ‘
listă România și R 
Manole Bodnâraș, 
rul țării noastre la 
oferit un cocteil.

ASUPRA 
adresat 

'! Fer
dinand Marcos a declarat că 
..1971 va fi anul reorientării po
liticii externe a Filipinelor". în 
acest context, el a anunțat, că 
țara sa dorește să stabilească 
intr-un viitor apropiat relații 
diplomatice și comerciale cu 
Uniunea Sovietică și cu alte țări 
socialiste.

• IN MESAJUL 
„STĂRII NAȚIUNI 1° 
Congresului, președintele

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. transmite: Con
siliul de Stat al R.P. Polone a 
ratificat Tratatul de prietenie, 
colaborate si asistență mutuală 
dintre Republica Populară Polo
nă și Republica Socialistă Ro
mânia. semnat la București în 
ziua de 12 noiembrie 1970.

Amintind că acest Tratat a în
locuit tratatul anterior de prie- 
tenie din 26 ianuarie 1949, a- 
agentia P.A.P. subliniază: „Noul 
Tratat este o expresie a relațiilor 
tradiționale de prietenie dintre 
popoarele polonez și român. El 
definește principiile și sfera mul
tilaterală a relațiilor de priete
nie frățească, colaborare și aju
tor reciproc, reprezentînd baza 
iuridică și politică a dezvoltării 
lor". „Tratatul, relevă P.A.P., 
are, de asemenea, o mare im
portantă pentru întărirea unită
ții țărilor socialiste".

India sărbătorește astăzi 
împlinirea a 21 de ani de 
Ia proclamarea Republicii 

— Ziua națională a poporului 
indian. Proclamarea Republicii 
India la 26 ianuarie 1950. re
prezenta după cucerirea inde
pendenței de stat la 15 august 
1947. actul final al îndelunga
tei lupte pentru existentă li
beră și de sine statoare a po
porului indian. India indepen
denta moștenea, însă, de la 
regimul colonial o situație e- 
conomică și socială de acută 
subdezvoltare, în care foame
tea și bolile făceau ravagii. 
Anii care au trecut de la pro
clamarea independenței și, 
apoi, a republicii au fost ca
racterizați tocmai de eforturi
le depuse pentru dezvoltarea 
economiei, înnoirea structuri
lor învechite și modernizarea 
societății. Eliberarea țării de 
neajunsurile dependenței de 
capitalul străin, ale perpetuă
rii unor forme de relații so
ciale tipice pentru epoca feu
dală, ale disensiunilor lingvis
tice* naționale si religioase era 
un imperativ — singura soluție 
pentru ca o țară de proporțiile 
Indiei, cu o populație de peste 
o jumătate de miliard, să se 
angajeze pe drumul progresu
lui șj dezvoltării.

tn ciuda enormelor dificul
tăți — la cele amintite deja 
se adăugau analfabetismul cro
nic, inexistența unei baze in
dustriale. mijloacele rudimen
tare cu care se practica agri
cultura, lipsa căilor de trans
port etc. — progresele obținu
te sînt evidente. După procla
marea Republicii, India a tre
cut la o dezvoltare planifica
tă a economiei în cadrul că
reia au fost organizate trans
porturile. s-au introdus rețele
le de irigații, a fost creată și 
dezvoltată baza industrială. Tn 
cest an. la sfîrșitul celui 
de-al patrulea plan cincinal, 
în India produc centre indus
triale puternice ca cele de la

Bhilai, Rurkela șl Durkapur la 
care se adaugă cetățile petro
chimice de la Kalol, Kosamba, 
Gauhati și Haldia, ultimele 
două rod al cooperării econo
mice româno-îndiene. Impor
tante realizări au fost obținute 
si în domeniul învățămîntului 
și științei, Laboratorul națio
nal de fizică din New Delhi 
sau Centrul Atomic Bhabha 
de lîngă Bombay bucurîndu-se 
în prezent de un solid presti
giu internațional. Confrunta
rea majoră din ultimul timp 
între gruparea din Congresul 
Național 
primul 
Gandhi, 
progresiste "și elementele con
servatoare s-a purtat și se 
poartă tocmai în jurul refor
melor de structură necesare 
pentru angrenarea și mai deci
să a Indiei pe calea dezvol
tării moderne : naționalizarea 
principalelor bănci, problema 
reformei agrare, acțiunea pen
tru anularea privilegiilor ma- 
harajahilor

Strîns legată de obiectivele 
politicii interne este politica 
externă a statului indian care 
urmărește cooperarea cu toate 
țările, indiferent de regimul 
lor social-politic. In acest, ca
dru, relațiile româno-indiene 
au cunoscut o dezvoltare con
tinuă. pe o bază reciproc 
avantajoasă. Momente de sea
mă în istoria acestor relații au 
reprezentat vizitele la nivel 
înalt efectuate de conducătorii 
români și indieni. Președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. sublinia că „dezvol
tarea relațiilor dintre țările 
noastre își găsește reflectarea 
concretă în creșterea și diver
sificarea continuă a schimbu
rilor economice, în lărgirea 
cooperării tehnico-științifice, 
în intensificarea legăturilor 
culturale".

Indian condusă de 
ministru Indira 

sprijinită de forțele

BAZ1L ȘTEFAN
*

Republicii Socialiste Româ-
> *
< Președintele Consiliului de Stat
? nia, NICOI.AE CEAUȘESCU, a
? nului VARAHAGIRI VENKATA GIRI, președintele Republicii ’ 
C India următoarea telegramă :
> In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romă- <
> nia, al guvernului și poporului român, îmi este deosebit de plă- 4
> cut să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului in- 4
> dian cele mai calde felicitări, cu prilejul sărbătorii 4
> naționale a Republicii India. Transmit, totodată, poporului in- 4
> dian prieten sincere urări de progres, pace șl fericire. 4

al .___ . ______ .
adresat Excelenței Sale, Dom-

W. BRANDT
LA PARIS

• PE POLIGONUL DE LA 
CAPE KENNEDY a început 
luni numărătoarea inversă caic 
se va încheia duminică cu lan
sarea navei spațiale „Apollo-14“ 
in direcția Lunii, avînd la bord 
pe astronauții Alan Shepard, 
Stuart Roosa și Edgar Mitchell. 
Operațiunea de numărătoare 
inversă — countdown — va du
ra 102 bre, cu cinci întreruperi 
ce vor totaliza 48 ore.

Intîlnirea de la Szczecin
• CANCELARUL R. F. 

GERMANIEI. Willy Brandt, 
sosit, ieri la Paris pentru

• CA URMARE A ÎNCĂL
ZIRII BRUȘTE și a creșterii 
neașteptate a nivelului apelor 
multor riuri, în numeroase re
giuni din Ungaria a apărut o 
situație primejdioasă, anunță 
agenția M.T.T. In regiunea Tisei 
centrale a fost inundată dumi
nică o suprafață de 8 000 hec
tare. în opt sectoare din regiune 
a fost declarată starea de ur
gență și au fost puse în funcți
une stații de pompare de mare 
capacitate. Agenția M.T.I. pre
cizează că și în alte zone a fost 
declarată starea de urgentă.

A 
a 

sosit ieri la Paris pentru con
vorbiri cu președintele Franței, 
Georges Pompidou, organizate 
în cadrul obișnuitelor reuniuni 
bianuale franco-vest-germane la 
nivel înalt. Observatorii- politici 
din capitala Franței consideră 
că tratativele Pompidou-Brandt 
vor fi dificile. întrucît guver
nele celor două țărj au poziții 
diferite în problema proiectatei 
uniuni economice și monetare 
în cadrul C.E.E.

Georges Pompidou,

VARȘOVIA 25 (Agerpres). - 
Agenția P.A.P. anunță că, la 24 
ianuarie, „Ia șantierele navale 
Warski din Szczecin, unde recent 
lucrul a fost din nou întrerupt, 
a avut loc o întîlnire a primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P., E- 
dward Gierek, a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Piotr Ja- 
roszewicz, și a altor conducători 
de partid-și de stat cu colectivul 
acestei mari întreprinderi". „E-

Armata a preluat 
puterea în Uganda

• LUIND CUVÎNTUL 
Congresul extraordinar 
P.S.D. din landul Schles
wig-Holstein, desfășurat la 
Flensburg, cancelarul R.F. 
a Germaniei, Willy Brandt, a 
anunțat că, în raportul cu 
privire la starea națiunii 
pe care-1 va prezenta Bun- 
desțagului, va arăta în mod 
clar că „guvernul federal nu 
va renunța la eforturile sale 
de a ajunge la o îmbunătă
țire reală a relațiilor cu 
R.D. Germană". La rîndul 
său, Herbert Wehner, preșe
dintele fracțiunii social-de- 
mocrate din Bundestag, a de
clarat într-o cuvîntare rosti
tă la prima conferință P.S.D. 
a muncitorilor agricoli din 
landul Rhenania Palatinat, 
ce a avut loc la Ludwigsha
fen. că trebuie să se încer
ce o îmbunătățire a relațiilor 
dintre cele două state ger
mane prin încheierea unor 
acorduri obligatorii, în baza 
normelor dreptului interna
țional.

la 
al

După cum anunță agențiile FRANCE PRESSE, REUTER 
ȘI U.P.I., un purtător de cuvînt militar a anunțat Ia postul 
de radio Kampala că armata ugandeză a preluat puterea în 
țară. A fost constituit un guvern militar, format din membri 
ai unităților de poliție și ai forțelor armate, condus de gene
ralul Idi Amin.

Situația din capitala țării continuă să rămînă încordată și 
confuză.

dward Gierek și Piotr Jarosze- 
wiez, menționează agenția polo
neză, au sosit la șantier la invi
tația colectivului acestuia".

în cadrul întâlnirii. relevă a- 
gențra P.A.P., au fost discutate 
actualele probleme politice și e- 
conomice ale tării, precum și 
problemele care preocupă colec
tivul șantierelor navale din Szcze
cin. Reprezentanții secțiilor de 
pe șantierele navale au exprimat 
înțelegere și sprijin deplin față 
de hotărîrile plenarei a VII-a a 
C.C. al P.M.U.P. și față de noua 
conducere a partidului. Cu deo
sebită emoție, ei și-au exprimat 
încrederea în Edward Gierek și 
în procesul de restabilire în
ceput. Recunoscînd că sprijini
rea conducerii partidului este ex
primată cel mai bine prin fapte, 
constructorii de nave din Szcze
cin au trecut la munca normală, 
relatează agenția poloneză.

Schimbul de focuri pe străzile 
capitalei ugandeze a început 
încă de duminică seara, la ora 
23.00. și a continuat cu inter
mitență mai bine de patru ore. 
Unități ale armatei au încer
cuit, începînd de ieri diminea
ța. clădirea parlamentului, re
ședința președintelui Milton 
Obote, sediul radiodifuziunii și 
au luat poziție în fața principa
lelor instituții și clădiri guver
namentale. Pe străzile capitalei 
patrulau tancuri, iar în unele 
cartiere mai aveau loc ieri seara 
schimburi de focuri.

Evenimentele din Uganda au 
avut loc în timp ce președintele 
țării, Milton Obote, se afla. Ia 
Singapore unde a participat la 
conferința Commonwealthului. 
El a sosit ieri seara în capitala 

Kenvei, Nairobi.

G. Husak 
la Moscova
• LA 

P.C.U.S. 
niștri 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și Lubomir Strougal, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele gu
vernului federal al R.S. Ceho
slovace, au făcut la 25 ianuarie 
o vizită de prietenie la Mos
cova.

în timpul întîlnlrii — relevă 
comunicatul oficial dat publici
tății — părțile s-au informat 
reciproc în probleme de interes 
comun. Abordînd unele proble
me internaționale, ele au apre
ciat însemnătatea tratatelor în
cheiate de Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Polonă cu 
Republica Federală a Germa
niei și au reafirmat pozi
ția lor în ceea ce privește ne- 

la
cu

INVITAȚ1A C.C. AL 
și a Consiliului de Mi- 
al Uniunii Sovietice,

valabilitatea acordului de 
Miinchen, de la meeput, vu 
toate consecințele care decurg 
din aceasta.

UN KENNEDY ÎNVINS?

V
izita în Australia a 
constituit pentru 
mine, in mod de ne
tăgăduit, împlinirea 
unei vechi dorințe și 
satisfacerea unei vii 

curiozități și aceasta atit dato
rită marilor distante care ne 
despart de cel de-al cincilea 
continent, cit și atîtor trăsături 
originale, impresionante întâlni
te în „țara de la capătul lumii", 
însă, mai mult poate decit ori- 
cînd. după ce ai încheiat vizita, 
iți dai seama că ai luat cunoș
tință doar de o parte din lumea 
atit de complexă a realităților 
australiene. Te găsești în fata 
unui univers, aș zice, unic : un 
continent ale cărui frontiere cir
cumscriu. de fapt, o singură 
tară desfășurată pe o suprafața 
însumînd de 25 de ori terito
riul Marii Britanii. Pe lingă 
aceasta, 12 milioane, locuitori, 
răspindiți, in special, pe o 
franjă periferică de-a lungul 
oceanelor Indian și Pacific, la 
poalele unui imens platou 
care ocupă trei sferturi din 
suprafața țării. Ploi rare sau 
torențiale, temperatură ridicată, 
un continent arid.

Impresiile mele de călătorie se 
vor opri mai mult asupra rea
lităților din statul „Noua Galie 
de Sud". Am ales in mod special 
„Noua Galic de Sud", deoarece 
iiinerariile călătoriei s-au încru
cișat. in esență, în această zona 
australiană. /Im ales „Noua Ga
lie dc Sud", pentru că de altfel 
aici, cu aproape două secole în 
urmă, s-a constituit și prima co
lonie omenească din istoria mo
dernă a Australiei, formată în 
marc parte din pușcăriașii închi
sorilor engleze, aruncați să-și is
pășească pedeapsa departe, Ia 
mii și mii de kilometri depăr
tare. cu slaba speranță de a mai 
fi recuperați pentru societate. 
Pe același traseu, intre 1788 și 
1839. peste 161 (100 de oameni au 
fost aduși aici din penitenciarele 
britanice pentru a popula acest 
„continent nou". Am ales „Nona 
Galie de Sud", deoarece aici se 
găseste Sydney, principalul cen
tru industrial, portul australian 
cit traficul ce! mai mare, oraș 
considerat în mod îndreptățit 
principala arteră a vieții econo
miei australiene. Aici a aterizat, 
de altfel, avionul care ne aducea 
de la Tokvo. dună scurte escale 
ia IIong-Kong și Manila. Prima 
impresie : un aeroport supra
aglomerat de avioane. Pentru o 
tară cu asemenea dimensiuni, 
așa cum este și firesc, aviația Ci
vilă cunoaște o mare utilizare 
atit în cursele interne pentru 
transportul de persoane si măr
furi, cit și principalul mij
loc folosit dc postă. Pentru a 
înțelege scara distanțelor, mi se 
pare elocvent următorul lucru : 
la întoarcerea spre Europa, am 
avut nevoie de patru ore de 
zbor pentru a parcurge cei 
3 400 kilometri care despart ora
șele australiene Sydney și Perth.

O
rașul Sydney mi s-a 
părut de-a dreptul 
cuceritor prin clima 
sa extrem dc agrea
bilă, prin construc
țiile ultramoderne 

din centru. îngrămădite de-a 
lungul portului Jackson — sedii 
ale principalelor bănci, companii 
de asigurare, birouri, hotele, so
cietăți miniere, deasupra cărora 
se înaltă cele 47 de etaje ale 
originalului ..Australian Square" 
(așa de ciudat în traducere : 
„pătratul australian", deși în 
realitate este o clădire cilindri
că, replică a unor construcții 
nord-americane).

Durat în epoca modernă. în 
apropierea locului unde Arthur 
Phillipe a aruncat cu aproape 
două veacuri in urmă ancora 
primelor corăbii venite în Aus
tralia. orașul se bucură de o sis
tematizare modernă : centrul ad
ministrativ. de afaceri și comer
cial, înconjurat de cartiere re
zidențiale, delimitate la rîndul 
lor de zona industrială a orașu
lui. Cele două părți ale Sydne- 
yului sînt despărțite de apele 
Golfului Jackson — cu cele 26 
de plaje însorite, cu bărci cu 
motor și pînzele de vele — peste 
care se întinde un pod de peste 
doi kilometri, ridicat acum 10 
de ani și apreciat ca unul din 
miracolele tehnice ale lumii, ne
lipsit din imaginea orașului 
Sydney și chiar a Australiei.

Orașul Sydney, ca și alte așe
zări omenești australiene, te 
izbește prin influența masivă, 
pe diverse planuri și în variate 
domenii a civilizației engleze. 
Bineînțeles, că limba oficială 
este engleza, după cum. bineîn
țeles, circulația este pe stingă. 
Se spune că aici, proporția de 
australieni distinși cu titlul de 
„sir" pentru reușită în profesie 
sau în viața politică este mai 
mare decit cea din Marea Bri- 
tanie. în plus, Londra este una
nim considerată prima metro
polă culturală a Australiei. De a- 
semenea, locuințele au o arhitec
tură asemănătoare celor întîl-

nite în Țara Galilor sau în Sco
ția. în general, tenta principală 
a culturii și civilizației engleze 
este predominantă aici mult mai 
evident decit în orice altă țară 
a Commonwealth-ului. Chiar și 
viața politică este construită 
după o structură asemănătoare 
aceleia din Marea Britanic, cu 
deosebire că, în locul Partidului 
Conservator, aici se găsește 
Partidul Liberal, dar avînd o 
politică și țeluri extrem de apro
piate.

în schimb, Australia are _ un 
sistem de guvernare asemănător 
cu cel din S.U.A., fiind bazat pe 
existența a șase state, fiecare cu 
senatul și parlamentul său, iar 
la nivel național un guvern fe
deral, un senat alcătuit din 60 
de membri (10 pentru fiecare

lienilor pentru sport, ceea ce își 
găsește reflectarea și în numă
rul marc de baze sportive, în 
preocuparea pentru păstrarea 
gazonului de o calitate competi
tivă cu a celui din Marea Brita- 
nie. De altfel, unele dintre în- 
tîlnirile noastre cu personalități 
locale au avut loc chiar la clu
burile sportive, situate în mijlo
cul unor impresionante terenuri 
de golf.

C
um ai ieșit din Syd
ney, întilnești întin
sele pășuni pe care 
cresc numeroase tur
me de oi (renumitele 
merinos) și vite, la 

care se adaugă vaste terenuri 
cultivate cu cereale. De altfel, 
mult timp agricultura extensivă

„TARA DE LA

CAPĂTUL LUMII
însemnări de ANDREI ȘTEFAN

stat) și un parlament alcătuit 
din 125 de deputați aleși după 
principiul proporțional. Tot la 
fel de interesant mi s-a părut 
modul de întocmire a listelor 
electorale, unde candidații sînt 
Înscriși nu după apartenența la 
un partid sau altul, ci în ordine 
alfabetică, incit primii au mai 
mare șanse să fie votați de par
tea electoratului, indiferentă la 
jocul forțelor politice.

Privilegiați de așezarea într-o 
țară în care terenul de construc
ții nu constituie o problemă, 
australienii au împrăștiat, de 
exemplu, clădirile orașului 
Sydney în primul rînd pe ori
zontală și ca urmare 2,5 mili
oane de locuitori ocupă o arie 
tot atit de mare ca și a Londrei. 
Nici vorbă de îngrămădirile 
specifice marilor orașe din ță
rile capitaliste dezvoltate, unde 
de altfel terenul de construcții 
a ajuns la prețuri amețitoare. 
Ba. mai mult, locuitorii din 
Sydney, ca și din alte orașe vi
zitate, își permit să înconjoare 
locuința cu o grădină — a cărei 
mărime depinde de nivelul car
tierului rezidențial, în care sînt 
plantați de cele niai multe ori 
portocali, lămii, smochini, pier
sici ori caiși. Tn aceste condiții, 
chiar dacă patru cincimi din 
populație trăiește în mediul ur
ban (aproape 49 la sută numai 
in Sydney și Melbourne), pro
blema poluării este încă departe 
de a fi înscrisă pe ordinea de 
măsuri urgente ale guvernului.

Ca și Elveția, Olanda ori Sta
tele Unite ale Americii, sediul 
guvernului federal se găsește 
nu în cel mai mare oraș al țării, 
ci Ia Camberra, oraș frumos de 
199 999 locuitori, cu numeroși 
arbori, cu autostrăzi moderne, 
cu vile atrăgătoare și cu scoli 
renumite. Localnicii spun că a- 
tunci, cind. în 1911, statul „Noua 
Galie de Sud" a cedat teren 
pentru noua capitală care a fost 
inaugurată în 1927, s-a avut în 
vedere crearea unei „capitale 
artificiale" intr-un oraș fără 
industrie, ferit de valul demon
strațiilor și al grevelor munci
torești.

Este de-a dreptul impresio
nantă grija și dragostea austra

a constituit coloana vertebrală 
a economiei australiene. Rezer
vele pentru dezvoltarea agricul
turii sint încă foarte mari în 
condițiile în care 40 la sută 
din terenuri sînt complet necx- 
ploatate, iar 50 la sută sînt lăsate 
Ia dispoziția turmelor de oi și de 
vite — a căror densitate la hec
tar este dificil de imaginat în 
condițiile europene. Deși numai 
3 la sută din suprafața țării este 
cultivată intensiv, la fiecare lo
cuitor revin 15 oi și 2 vite, iar 
in 1968 în exportul australian 
lîna reprezenta 24 Ia suță, iar 
griul 9 la sută.

Deși producția agricolă a cres
cut de două ori și jumătate în 
ultimele două decenii, caracte
ristic acestei perioade este se

în ciuda imenselor bogății de 
care dispune și a unui nivel de 
trai relativ ridicat, Australia 
are o viată socială traversată 
de o luptă revendicativă ascu
țită, rezultat al ofensivei oame
nilor muncii împotriva exploa
tării. în ciuda eforturilor perse
verente pentru popularea conti
nentului prin stimularea imigra
ției (este permisă, în mod 
discriminatoriu, numai veniroa 
emigranților do rasă albă), nu
mărul celor care se hazardează 
spre „cel mai izolat continent" 
este redus, iar o parte însem
nată din cei sosiți se înapoiază, 
după scurt timp, în țările lor 
de origină. Oamenii cu care 
ne-am întîlnit au dat numeroase 
explicații acestui fenomen. Unii 
pun accentul pe faptul că în 
orașele industriale chiriile sînt 
destul de scumpe și este ane
voios să poți să obții atîția bani 
pentru a putea să-ți construiești 
o locuință personală. Să vii să 
te așezi pentru totdeauna într-o 
altă țară, în care nu reușești 
să-ți adăpostești nici familia, 
constituie un element descuraja
tor, pesimist. De asemenea, sînt 
perioade cînd nici pentru aus
tralieni nu este ușor să obțină 
de lucru în unele ramuri indus
triale. In plus, nu de puține ori 
imigranți cu o înaltă calificare 
sînt nevoiți să se încadreze în 
munci necalificate sau sînt o- 
bligați chiar să șomeze. Trebuie, 
de asemenea, ținut seama că 
asistența medicală este, de obi
cei, mai scumpă decît în țările 
Europei occidentale, la care se 
adaugă faptul că oamenii — și 
In special copiii — în primul 
an al șederii în Australia, sint 
supuși la o serie de boli infec- 
țioase față de care nu dispun 
de imunitate. Dar mai presus de 
aceasta, cei care rămin în Aus
tralia duc cu ei nostalgia locu
rilor din care au plecat și nu 
de puține ori. atunci cînd dis
cuți cu o persoană, printre pri
mele declarații pe care ți le 
face este aceea de a-ți spune de 
unde a venit familia respectivă 
sau strămoșii săi. Alcătuită din 
familii venite din diverse țări, 
cu moduri de viață diverse, cu 
firi atît de variate, viața socie
tății este mai puțin familiară, 
cu predispoziție spre izolare în 
cadrul familiei și a rudelor a- 
propiate, fără sudura trainică 
dată de conviețuirea atîtor ge
nerații din trecut. în această 
atmosferă, pe străzile orașelor 
vezi tineri cu manifestări și 
îmbrăcăminte amintind și depă
șind grupurile de hippie din 
Occident, la posturile de poliție 
urbane și rurale multe anunțuri 
de oameni puși în urmărire pen
tru grave infracțiuni penale, 
posturi de televiziune avînd 
unele programe care nu pot fi 
considerate, în nici un caz. edu
cative.

A
ltfel, în vizitele pe 
care le-am făcut la 
diferiți fermieri, în 
întilnirile avute cu 
personalități austra
liene, ne-am dat sea

ma de ospitalitatea și căldura 
australienilor, de dorința lor de 
a păstra legături cu popoarele 
din întreaga lume. M-a bucurat 
simpatia lor față de poporul 
nostru, dorința de a vedea dez
voltate actualele raporturi de 
colaborare dintre România și 
Australia, interesul lor de a cu
noaște cît mai mult din reali
tățile noastre.

Oamenii se mîndresc cu fru
musețea țării lor, cu varietatea 
fără egal a faunei și florei aus
traliene, din care în întreaga

Edw ard Kennedy a pier
dut un atu prețios în ve
derea obținerii candida
turii democrate pentru a- 
legerile prezidențiale din 
1972 : funcția de lider ad
junct al majorității demo
crate din Senal. Lovitura 
pusă la cale în secret de 
o parte dintre „colegi", a- 
tunci cind părea sigură 
realegerea, ar putea avea 
mai multe explicații. De
mocrații sînt în căutarea 
unei „figuri noi" care să 
Ie reprezinte mai bine 
șansele in 1972. „Port- 
bonheur"-ul sau „mitul 
Kennedy" s-a devalorizat 
după afacerea de pe insu
la Chappequiddick. Se 
pare că democrații, care 
de Ia „cazul Kennedy" 
s-au manifestat în perma
nență pentru găsirea unei 
noi forțe de atracție pe 
plan național, au găsit-o 
în Edmund Muskie. Nu 
este cert că Muskie dispu
ne încă de magnetismul

personal pentru tineret, 
populația de culoare și li
berali ca Edward Kennedy 
sau John Lindsay, prima
rul New York-ului, dar se 
pare că el are dc pe acum 
asigurate voturile majori
tății democrate, ale inde
pendenților și ale unor 
republicani. La un recent 
sondaj Gallup, primii pa
tru clasați din 9 demo- 
crați au fost in ordine : 
Muskie (23 la sută), Ken
nedy (17 la sută), Humph
rey (16 la sută) și Lind
say (10 la sută) (republi
can ales pentru prima 
dată pe o astfel de listă, 
fapt care atrage atenția a- 
supra anropierii sensibile 
ale aripilor liberale ale 
celor două partide). între
barea la care erau solici
tați să răspundă „adulții" 
(formulare Gallup) viza 
alegerea celui mai potri
vit democrat care să con
ducă partidul pînă la ale
gerile prezidențiale din

| 1972. Luînd in considera
re clasamentul, nu mai 
este o surpriză debarca
rea lui Kennedy. Mai 
mult, in căutările lor, de
mocrații se opriseră la un 
moment dat chiar asupra 
lui Lindsay, considerat 
posibil candidat democrat 
pentru Casa Albă, și-i ce
reau să intre in partidul 
democrat. Eforturile lui 
Kennedy de a-și recîștiga 
mai mult decit populari
tatea — încrederea lor — 
au dat greș pînă acum. 
Ambițiile clanului Ken
nedy n-au mai coincis de 
dala aceasta cu calculele 
politicienilor profesioniști 
care făuresc strategia 
partidului. Nemaifiind ne
cesar pentru asigurarea 
popularității partidului, 
postul său în conducerea 
democrată era socotit, in 
sinul partidului, vacant 
înainte de pronunțarea 
rezultatului votului care 
i-a fost nefavorabil. Și a-

ceasta cu atit mai mult cu 
cit vîrsta sa — 38 ani — 
devenise chiar un impe
diment pentru realegere, 
deoarece un curent de o- 
pinie în Senat promovea
ză din nou disputatul sis
tem seniorial. Desemna
rea lui Kennedy de acum 
doi ani, ca lider adjunct 
al majorității democrate, 
contrasta singular cu în
săși media de vîrstă a 
conducerii Congresului : 
72 ani. Pierderea spriji
nului partidului Său este 
desigur grea, saltul de Ia 
postul de senator la cel 
de candidat prezidențial 
fiind mai dificil și aceasta 
mai ales în S.U.A. unde 
înfringerile personale in
fluențează în negativ elec
toratul. Singurul care nu 
a confirmat jocul întîm- 
plării a fost Richard Nixon 
care, deși învins in alege
rile prezidențiale prece
dente și in alegerile pen
tru postul de guvernator

al Californiei, a cueerit 
totuși in 196S Casa Albă. 

„Compensația" oferită 
de democrați (alegerea sa 
în rînd cu alți 16 sena
tori în Comisia membrilor 
democrați ai Senatului) 
nu adaugă de fapt nimic 
la prestigiul lui Kennedy 
dar nici nu anulează e- 
fectele „loviturii". Este 
doar un „premiu de con
solare" din partea colegi
lor. Lui Kennedy îi rămî- 
ne ca alternativă calea 
tradițională care trece 
prin cea de guvernator, 
ceea ce, desigur, ar în
semna un viitor politic 
mai puțin spectaculos. Su
porterii săi vor urmări, 
pesemne, cu interes efor
turile pe care tînărul se
nator le va depune ca 
să-și păstreze în fața na
țiunii americane imaginea 
pe care și-a făurit-o.

DOINA TOPOR

rioasa mutație din economia 
australiană operată o dată cu 
dezvoltarea extracției miniere. 
Locul linii a fost luat, in mare 
parte, de cărbune, aramă, alu
miniu. în subsolul țării au fost 
descoperite rezerve bogate dc 
plumb, zinc, argint, bauxită, 
lignit și huilă, fier, molibden, 
cobalt, tungstem etc. Ce în
seamnă asta în cifre? Produc
ția minerală globală a crescut 
de la 274 milioane dolari in 1960, 
la aproape 1 miliard dolari în 
1970 — aproape toată fiind desti
nată exportului. Ni s-a dat un 
exemplu elocvent al asaltului 
industriei extractive : o mină 
descoperită în 1925 la „Mound 
Isa", exploatată din 1931, a ajuns 
în ultimii ani la 5 milioane tone 
de minereu de aramă, argint, 
plumb și zinc. Anul trecut, chiar 
în timpul vizitei noastre în Aus
tralia, ziarele anunțau descope
rirea unuia dintre cele mai bo
gate zăcăminte de uraniu cu
noscut în lume, apreciat la 
55 000 tone de oxid de uraniu.

în epoca cind abatoarele, in
dustria de conserve, griul, lîna 
și produsele lactate constituiau 
baza economiei australiene, ex
portul era orientat în general 
spre porturile britanice. Modi
ficările în structura tradițională 
a economiei australiene au de
clanșat și o schimbare a clasifi
cării partenerilor economici. 
Astfel, Marea Britanic ocupa 
în 1968 doar 12,6 la sută din to
talul exporturilor australiene, în 
timp ce în 1948 deținea peste 
42 Ia sută. Acum, un loc impor
tant revine Japoniei, înfometată 
de materii prime, care, de alt
fel, importă din Australia o 
cantitate de minereuri dublă 
față de S.U.A. și Marea Brita- 
nie la un loc.

lume sînt cunoscute cangurul — 
a cărui imagine este răspindită 
peste tot, cîinele sălbatic Dingo, 
mimozele, cele 300 de varietăți 
de eucalipt pe care îl întilnești 
aproape peste tot locul.

Am întîlnit la acești oameni 
dorința de a se evita războiul, 
concomitent, cu dezvoltarea coo
perării cu toate popoarele lumii. 
De aceea, nu intîinplător, mai 
ales în ultimii ani, s-a dezvoltat 
mișcarea de dezaprobare a a- 
gresiunii dusă de S.U.A. în Viet
nam. Anul trecut, cu ocazia Zilei 
moratoriului, zeci și zeci de mii 
de persoane au participat la pu
ternice acțiuni de protest în 
cadrul cărora s-a cerut retra
gerea trupelor australiene din 
Vietnam. Este demn de subli
niat că în primele rînduri ale 
luptei pentru încetarea inter
venției din Vietnam se găsesc 
tineretul și studențimea. Cit 
de populară este această idee 
mi se pare grăitor să arăt că 
Partidul Laburist care s-a pro
nunțat pentru retragerea tru
pelor australiene din Vietnam și 
pentru renunțarea la serviciul 
militar obligatoriu, a reușit să 
cîștige 19 locuri la alegerile din 
octombrie 1969, obținînd cel mai 
mare succes din perioada post
belică și pierzind de puțin șansa 
de a deveni partid de guvernă- 
mint.

Acesta este un semn al creș
terii și în Australia — ieri atît 
de izolată de frăniîntările din 
lume, dar cu o contribuție în
semnată Ia înfrîngerea fascis
mului — a forțelor care se ri
dică în apărarea păcii, a drep
tului fiecărui popor dc a-și con
strui viața în concordanță cu 
năzuințele și aspirațiile proprii, 
fără nici un amestec din afară.
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