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IN AMFITEATRE
130 000 tineri și tinere își ocupă as

tăzi locul în amfiteatrele facultăților, 
începe un nou an universitar.

Marea carte a drepturilor și libertă
ților poporului — Constituția — înscrie 
printre cuceririle socialismului dreptul 
Is învățătură, la un contact permanent 
și multilateral cu știința și cultura. Un 
drept real, un drept de care tînărul — 
student astăzi — s-a bucurat din prima 
zi cînd a început să învețe alfabetul, 
de care se bucură și acum cînd străba
te drumul înaltei calificări.

Studențimea patriei, alături de între
gul popor, a urmărit cu un sentiment 
de mîndris patriotică lucrările istori
cului Congres al partidului, exprimîn- 
du-șl totala adeziune față de programul 
înfățișat, față de sarcinile care au răsu
nat ca o chemare înflăcărată adresată 
întregului popor pentru ridicarea Ro
mâniei pe înaltele culmi ale progresu
lui și civilizației. Iată, dar, ce semnifi
cații deosebite luminează acest început 
de an universitar. Astăzi, studențimea 
noastră își reînnoiește angajamentul 
luat atunci, în acele zile memorabile, 
de a munci, alături de întregul popor, 
împreună cu întregul tineret, pentru 
îgaăptuirea viitorului României socia
liste.

în programul trasat de Congres, stu
denții noștri își află propriul lor pro-

gram de muncă, îndeplinirea unor idea
luri scumpe, realizarea visului de a fi 
de folos patriei, acolo unde este nevoie, 
ca specialiști cu o înaltă calificare.

Viața de zi cu zi, permanentele îm
bunătățiri care se aduc învățămîntului, 
întreaga noastră realitate universitară 
confirmă întrutotul că — așa cum se 
sublinia în Raportul prezentat la Con
gres de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„Unul din obiectivele importante ale 
politicii partidului și statului nostru îl 
constituie dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a învățămîntului de toate 
gradele“.

Sosiți din vacanță, studenții se re
întorc în aulele facultăților, în labora
toare, în biblioteci. S-au deschis și 
standurile cu noile cursuri și manuale.

Pesta 12 000 de cadre didactice, în 
rîndul cărora se numără oameni de 
știință și profesori de înalt prestigiu, 
dascălii noștri dragi, se află între stu- 
denți, așteptînd să-și reînceapă activi
tatea lor nobilă, plină de răspundere, 
de a preda tinerilor ucenici făclia știin
ței și culturii românești, de a-i ajuta 
să-și formeze profilul profesional și 
etic.

Tăiem panglica inaugurală a noului 
an universitar. Năzuința cea mai, fier
binte a fiecărui student este să pășeas
că în aceeași cadență cu întregul po-

por, să învețe, dovedind prin muncă, 
pasiune și entuziasm, patriotismul fier
binte, atașamentul față de patrie șl 
popor, față de viitorul strălucit al pa
triei socialiste. Pregătirea pentru acel 
mîine, cînd fiecare își va ocupa locul 
de muncă acolo unde este așteptat încă 
de astăzi, implică mari responsabilități.

Invățămîntul nostru este un edificiu 
conceput pe baza indicațiilor date de 
partid ; el cunoaște — an de an — per
fecționări de conținut, modernizări în 
pas cu cele mal noi cuceriri ale știin
ței, tehnicii și culturii. Fiecare curs 
și seminar, fiecare zi, au în acest edi
ficiu un loc bine stabilit, peste care nu 
se poate trece. Studenția cere folosirea

la maximum a anilor de facultate, în
vățătură din prima zi de curs a primu
lui an și pînă la ultima zi a ultimului 
an ; învățătură ritmică la nivel univer
sitar, făcută cu cea mai mare seriozita
te, participare activă și creatoare la 
toate etapele procesului de învățămînt, 
studiu multilateral, dincolo de notițe și 
cursul universitar.

Tînărul simte din plin grija cu care 
partidul, sfatul nostru și întregul popor 
înconjoară tineretul studios, din prima 
și pînă la ultima zi a studenției.

Un concurs care selectează pe cei 
mai buni dintre candidații la studen
ție, o cerere de înscriere, primirea car
netului de student; apoi, mai mult de

jumătate din numărul studenților pri
mesc, alături de acest carnet, reparti
zarea în locuința studențească, în acele 
frumoase orășele universitare ; mai 
mult de jumătate dintre el își află nu
mele înscris pe ștatul de plată a bur
sei. Iată, lapidar exprimat, actul de în
cepere a vieții universitare. Statul, în
tregul popor, își asumă grija pentru 
asigurarea unor condiții optime nece
sare studenților. însemnate alocații sint 
prevăzute an de an pentru învățăm! nt
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IMPERATIVE ALE tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIEȚII STUDENTESTI
5

Prof. univ.
dr. ]ean Livescu 
membru corespondent 

al Academiei Republicii Socia
liste România 

adjunct al ministrului 
învățămîntului

Ca la fiecare început de an, ' 
gîndul și îndemnul nostru se 
îndreaptă spre tineretul stu
dios care reintră pe porțile 
școlii noastre superioare, plin 
de vioiciune și energie, însu
flețit de visuri și planuri de 
viitor, plin de mândria de a 
crește într-o țară în care 
școala, ca toate celelalte mari 
înfăptuiri, sînt ale poporului, 
pentru popor. Primul an uni
versitar în Republica noastră 
Socialistă; primul an univer
sitar după evenimentul epo
cal al Congresului al IX-lea 
al Partidului nostru Comu
nist, care, cu siguranța și în
țelepciunea pe care o dă apli
carea creatoare a legilor dru
mului înainte al societății, a- 
sigură avîntul continuu al e- 
conomiei, culturii și științei 
românești, creșterea neîntre
ruptă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului.

Sînt realități care îndreptă
țesc, iubiți studenți, optimis
mul vostru, pentru că fiecare 
din voi are conștiința că-l aș
teaptă undeva, în orice colț 
al țării noastre înfloritoare, un 
loc în care va putea să-și 
aducă părticica lui de muncă 
creatoare. Sînt, în același timp, 
realități care solicită din par
tea voastră, noi și sporite e- 
forturi, pentru ca anii studen
ției să pună o bază cît mai 
trainică activității voastre de 
mai tîrziu.

Nu strică nici odată să re
petăm unele adevăruri, care 
dau vieții de student conținut 
și nivel vrednic de vremurile 
mari pe care le trăim. Le ve
dem, poate, cu mintea și ochii 
celor care, trecuți de vîrsta 
voastră, își amintesc cu nos
talgie de timpuri trecute, dar 
care, în anii contemporani de 
continuă mișcare, n-avem timp 
să ne gîndirn la trecerea ani
lor. Noi, dascălii, mai ales, ră
mânem. tineri prin voi, prin 
ciocnirea perpetuă de idei pe 
care voi, cu curiozitatea și do
rința de a ști, o stimulați, o 
păstrați veșnic trează. E un 
privilegiu pe care-l căpătăm 
prin voi. Mergeți mereu pe 
acest drum. Știința e un 
bun imens, care-și pierde 
esența și etica, devenind 
scolastică atunci cînd se osifi
că, atunci cînd se transformă

((Continuare In pag. a IV-a)
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Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

Consiliului Prezidenția] 
al Republicii Populare 

Ungare

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România vă expri
mă sincere condoleanțe în le
gătură cu pierderea grea su
ferită prin încetarea din viață 
a tovarășului Sandor Ronai, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, membru al Consiliului 
Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare.
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ALEGERI

entuziasm tine- 
organizația deatrage din 

moment a- 
nu sînt nu- 
puternicele

Anul XXI, Seria II. Nr. 5093

de oxigen de ia C. S.H
cu întreaga capacitate

Vedete din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej(Agerpres)

Conf. Ursula Șchiopu 
candidat în științe tilozoiice

aplicată 
la șase 
folosirea 
la pro-

Fabrica
lucrează

La noua fabrică 
de oxigen a Combi
natului siderurgic 
Hunedoara a intrat 
în funcțiune cel de
al doilea grup teh
nologic. Corespon
dentul „Agerpres" 
din regiunea Hune
doara, A. Zaharia, 
informează că uni
tatea lucrează acum 
cu întreaga sa ca-

pacitate. Ea a atins 
parametrii de pro
ducție prevăzuți în 
proiect. Pe măsura 
creșterii producției 
de oxigen a fost 
extinsă și utiliza
rea gazului res
pectiv în procesul 
de elaborare a oțe
lului. Experimenta
tă anul acesta aici 
pentru prima dată

în țară și 
în prezent 
cuptoare, 
oxigenului 
ducerea oțelului a 
avut ca rezultat 
realizarea peste 
plan, în luna sep
tembrie. a peste 
1 100 de tone de 
metal.

Vineri 1 octombrie 1965
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TEZAURUL TIMP?
In legătură cu tema 

anchetei noastre : «Cum 
apărați tezaurul timp» *, 
redacția ziarului „Seîn- 
teia tineretului“ a orga
nizat recent o masă ro
tundă la care au luat 
parte mai mulți oameni 
de știință și cultură.

Publicăm astăzi opi
niile unor participanți, 
exprimate cu 
acestei discuții.
*) Vezi „Scînteia 
lui“ nr. 5 089 din 
tenabrie.

prilejul

tineretu-
26 sep-

IN ORGANIZAȚIILE

I
n aceste zile, în organizațiile de bază ale U.T.C. 
din întreprinderi, de pe șantiere, din școli, din 
sate, au loc adunări de dări de seamă și alegerea 
organelor U.T.C. Cu acest prilej tinerii își anali
zează propria contribuție la realizarea sarcini
lor de producție, eficacitatea acțiunilor între
prinse de organizațiile U.T.C. pentru educația 
tineretului. Ei dezbat cu competență și răspun
dere, într-un spirit critic constructiv, diferitele 
vieții de organizație, venind cu propuneri con-aspecte ale

crete, cu soluții menite să ridice întreaga activitate a organi
zației pe o nouă treaptă.

în cele ce urmează, prezentăm secvențe de la cîteva adu
nări generale de dări de seamă și alegeri, la care am luat 
parte.

A

Intr-o atmosferă de lucru
ineri 24 septembrie
— Uzinele „1 Mai" 
Ploiești. Ne aflăm 
în secția fojă. Ceea 
ce îți 
primul 
tenția 
mai 
ciocane pneumatice 

care dau forme calupurilor in
candescente, ci faptul că în ju
rul acestor agregate și al cup-

U. T. C.

Prof. Troian Hersenl 
doctor In științe filozofice, 

șeful sectorului de psihologie socială 
din Institutul de Psihologie al 

Academiei

Raporturile omului cu timpul sînt 
nenumărate și esențiale, pentru că tot 
ce există — inclusiv omul — se petrece 
în timp, este chiar timp, acesta fiind 
una din dimensiunile sine <jua non ale 
existenței. Viața se desfășoară tempo
ral, în faze de creștere, maturitate și 
îmbătrînire, faze ireversibile, într-o or
dine dată. De aceea cînd pierdem timp, 
pierdem iremediabil ceva din propria 
noastră viață, din propria noastră exis
tență.

Oamenii — mai ales cei lipsiți de ex
periență .— nu trag totdeauna conclu
ziile cuvenite din această situație, ei sînt 
uneori risipitori pînă la absurd cu 
timpul lor, nu fac cu el tot ceea ce ar 
fi bine să facă, dacă își doresc cu ade
vărat o viață pil ă, trăită cum trebuie,

cu toate satisfacțiile și frumusețile care 
ni se oferă.

Dacă în producție oamenii, în marea 
lor majoritate, se încadrează în normele 
de activitate care asigură în chip orga
nizat eficiența maximă a muncii, nu se 
întîmplă același lucru cu folosirea 
timpului liber, care, în anumite limite 
obiective, este lăsat mai mult sau mai 
puțin la inițiativa și spontaneitatea fie
căruia. Aici apare deci în mod curent — 
dacă nu se iau măsuri preventive se
rioase — risipa cea mai mare de timp, 
cu urmări uneori grave, dacă nu neapă
rat tragice, asupra vieții oamenilor și 
chiar asupra comunităților mai mici sau 
mai mari din care fac parte. Aceasta 
este cauza pentru care problema timpu
lui liber a devenit o preocupare impor
tantă a vremii noastre, de la practică 
pînă la știință și filozofie.

în cadrul Institutului de Psihologie al 
Academiei Republicii Socialiste România 
funcționează un colectiv de psihologie

(Continuare tn pag. a TV-a)

toarelor sint tineri cale le stă- 
pînesc cu pricepere. In atmos
fera de munc4 însuflețită sim
țim un plus de 
resc : astăzi, în
bază U.T.C. nr. 40 forjă, au loc 
alegerile. în cinstea acestui e- 
veniment tinerii au ținut să în
scrie în producție rezultate deo
sebite, faptul este confirmat de 
realizările acestui colectiv la 
care și-au adus contribuția și

tinerii i planul a fost depășit la 
producția globală cu 3,4 la sută 
Iar productivitatea muncii a 
sporit cu 4,47 la sută. Despre 
aceste realizări am aflat încă 

• din prima fază a dării de seamă 
pe care a prezentat-o, mai tîr- 
ziu, biroul organizației U.T.C. 
din seclia forjă i „Adunarea 
noastră generală se desfășoară 
în condițiile cînd întregul colec
tiv al Uzinei „1 Mai" Ploiești, 
însuflețit de istoricele hotărîri 
ale Congresului al IX-lea al 
P.C.R. muncește cu avînt sporit 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție pe anul 
1965 și pregătirea condițiilor 
necesare realizării, încă din pri
mele zile ale anului ce vine, a 
sarcinilor planului pe perioada 
1966—1970".

Atmosfera evenimentului o 
trăiește intens fiecare tînăr. 
Am surprins acolo, în uriașa 
hală, cîteva secvențe din acest 
tablou complex al pregătirii a- 
dunărilor.

— Ascultă, Dane, tu crezi că 
în povestea cu rebuturile vina-i 
numai a noastră ?

— A noastră, în primul rînd. 
— Și tu susții asta-n adunare?

— Da, susțin. O să explic. 
Nu voi uita însă nici G.T.G.-ul 
care, după părerea mea, nu cal
culează cum trebuie materialul 
de debitare.

Cei doi tineri, Dan Ion și 
Emil Tănase, sînt muncitori 
buni, după clte am aflat, dar 
într-o perioadă, el au dat și re
buturi. In adunare vor trebui 
să analizeze cauzele, să tragă ei 
înșiși concluzii pentru ca o ase
menea situație să nu se mal 
ivească în munca lor. Am sur
prins și altfel de dialoguri:

— Nu l-am cunoscut pe res
ponsabilul cultural-sporliv, spu
nea utemistul Nicolae Cioacă. 
Și dacă despre asemenea activi
tăți n-avem de spus prea multe, 
măcar acum vreau să văd cum 
arată la față.

— Eu m-am pregătit să vor
besc despre disciplina în pro
ducție, spunea la rîndul lui Gh. 
Ciolan : să pun deschis pro
blema absențelor de la lucru, 
a proastei îngrijiri a utilajelor...

Și iată-ne asistînd la aduna-
VASII.E CĂBULEA

GHEORGHE NEAGU
(Continuare in pag. IV—V)
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Tovarășului MAO TZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari din întreaga Chină

,Â:

Problema timpului, a raționalizării lui 
este de mare interes pentru fiecare om, 
dar mai ales pentru tineret, care are 
multe de învățat, de văzut și de simțit 
pentru a-și- lărgi multilateralitatea in
telectuală și afectivă și cerința de con
sum de viață trăită intens și civilizat. 
Dar timpul fiecăruia are și o semnifica
ție socială. Să încercăm să o analizăm, 
în anii puterii populare s-a dezvoltat 
amplu competiția realizărilor ce se efec
tuează înainte de termen, depășindu-se 
și învingîndu-se în fiecare zi „timpul 
gol“, mort, timpul în care nu se petrece 
nimic important pentru viața socială. în 
aceste condiții a crescut tensiunea crea
toare a timpului de lucru în toate felu
rile de muncă;
raționalizarea timpului să devină o mă
sură a capacității colectivelor, o „coor- 

(

Socialismul a făcut ca

(Continuare tn pag. a TV-a)

Tovarășului CIU EN-LAI 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze
PEKIN*

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România vă transmitem 
dumneavoastră poporului frate chinez 
cu prilejul împlinirii a 16 ani de la 
Populare Chineze.

în anii care au trecut de la victoria 
puterii populare în Ching — eveniment de uriașă însemnătate 
istorică — poporul chinez, sub conducerea partidului său comu
nist, muncind cu energie și entuziasm, a înfăptuit adînci trans
formări revoluționare și a obținut succese remarcabile în con
struirea socialismului. Ca rezultat al acestei munci, Republica 
Populară Chineză este astăzi un stat socialist înfloritor, în care 
industria cunoaște un puternic avînt, se dezvoltă agricultura 
socialistă, știința și cultura, crește nivelul de trai al poporului. 
Republica Populară Chineză aduce o contribuție de seamă la 
lupta împotriva politicii agresive a imperialismului, la sprijini
rea mișcării de eliberare a popoarelor, la cauza păcii și progre
sului în lume.

Bucurîndu-se din toată inima de mărețele realizări ale Chinei 
populare, poporul român urează poporului chinez, cu prilejul 
marii sale sărbători naționale, noi și însemnate victorii în opera 
de construire a socialismului.

Poporul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară Chineză, bazate pe principiile 
marxism-leninismului, internaționalismului socialist, respectării 
suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Ne ex
primăm convingerea că aceste relații prietenești se vor dezvol
ta în continuare corespunzător intereselor ambelor noastre po
poare, unității și coeziunii țărilor socialiste, cauzei socialismului 
și păcii.

dumneavoastră și prin 
cele mai calde felicitări 
proclamarea Republicii

revoluției și instaurarea

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al 

Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Români»

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România
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BIOLOGICA“ ?

Dr. S. STEFAN
candidat în științe medicale

— Care sînt indicațiile 
pentru transplantări în chirur
gia modernă ?

— Transplantarea se face 
ori de cîte ori lipsește, din 
diferite cauze, din orga
nism un organ sau un țe
sut — de exemplu cînd din 
cauza unei răniri cineva 
„pierde“ o porțiune de piele. 
Se poate întîmpla ca un or
gan sau un țesut, important 
pentru viața omului să se 
„strice", să se „uzeze“, adică 
să nu funcționeze normal. Să 
zicem că rinichiul s-a îmbol
năvit și nu mai funcționează 
sau corneea, învelișul din față 
al ochiului tot din cauza unei 
boli și-a pierdut transparența, 
în ambele cazuri, organul ră- 
mîne pe loc, însă practic de- 
fectîndu-se el nu mai există 
și trebuie înlocuit. Această 
înlocuire se face prin trans
plantare.

— Ce succese s-au înregis
trat în ultimul timp pentru 
ca organismul să „tolereze" 
transplantul ?

— S-au încercat fel de fel 
de metode, pentru a face gre
fa să „prindă“ mai bine. S-a 
iradiat grefa înainte de a fi 
transplantată cu raze Roent
gen. De curînd țesutul grefei 
a fost supus acțiunii ultrasu
netelor. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut însă prin 
conservarea țesuturilor care 
urmează să fie transplantate.

— In ce constă această 
conservare ?

— Există diferite metode de 
conservare. Se folosesc de 
obicei: răcirea, congelarea, 
uscarea, răcirea foarte puter
nică pînă la 70—80°C, precum 
și o metodă care combină us
carea cu această răcire, așa- 
numita liofilizare. în afară de 
aceste metode, dintre care am 
amintit 
sesc pe 
speciale

Toate 
un singur scop : de a slăbi re
zistența organismului față de 
grefă, adică de a slăbi produ
cerea de anticorpi. S-a încer
cat, deocamdată pe animale 
de experiență, să se slăbeas
că această intoleranță prin 
iradierea prealabilă cu raze 
Roentgen, care scade posibili
tățile de producere a „anti
corpilor“, „paralizînd“ acele 
organe și țesuturi care „fabri
că" anticorpi.

O altă metodă folosită în 
experiențe pentru slăbirea 
intoleranței este și parabioza: 
stabilirea unei legături între 
circulația sangvină a celor 
două organisme-primitor și 
donator. După cîteva zile gre
fa obținută de la unul din 
partenerii parabiozei prinde 
la celălalt partener mai bine 
ca de obicei. în sfîrșit, răci
rea artificială a corpului, „hi- 
bernația artificială“, este o 
metodă care se practică din 
ce în ce 
cazuri.

doar cîteva, se folo- 
larg anumite lichide 
de conservare, 
metodele folosite au

mai mult în anumite

— Ce
cută în 
zent în clinicile de chirurgie ?

transplantări 
mod practic

se exe-
in pre-

— Transplantarea osului în 
diferite scopuri este una din

Proi. dr
șitei unei transplantări me
dulare ?

C. T. NICOLAU
medic emerit, membru co
respondent al Academiei
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1 400 de transplantări de

Actualmente trăiesc în

— Cum s-a născut ideea 
transplantării de măduvă o- 
soasă ?

raze ionizante au 
leziuni grave ale 

au dus la 
de

— Progresele făcute în tra
tamentul unor boli de sînge 
prin aplicarea alchilanților, 
antimetabolice antlfolice, hor
moni steroizi, iradierile în 
unele afecțiuni ca și în can- 
cere unde aplicarea de doze 
mari de 
provocat
măduvei osoase, 
concluzia că transplantul 
măduvă osoasă ar putea fi un 
mijloc terapeutic de redresa
re a funcției măduvei osoase. 
Metoda fusese mal de mult uti
lizată cu aplicarea pe diferite 
căi, fără rezultate încuraja
toare.

— Ținîndu-se seama de 
compatibilitatea antigenică în 
încercări de mielotransfuzii 
homologe, rezultatele au fost 
bune atunci cînd „mozaicul" 
antigenic al eritrocitelor a 
fost apropiat. Transplantarea 
aplicată pe cale intravenoasă 
cu măduva osoasă extrasă de 
la donatori homologi în can
titate de 
celule pe .......
suportate. încercările de 
dresare a funcțiunii măduvei 
osoase în diferite afecțiuni 
(hipoplazii, anemii, aplastice, 
pancitopenii, diateze hemora- 
gice) au dat rezultate bune. 
Mecanismul ar fi considerat 
ca o grefă, bineînțeles tempo
rară, cu factori stimulatori 
pînă cînd funcția mielopoeti- 
că a bolnavilor și-a reluat 
activitatea.

1—3 miliarde de 
mm’ au fost bine 

' : re-

— Cum se aplică transplan
tarea de măduvă osoasă ' în 
bolile al căror tratament in
tensiv cu radiații produce o 
inhibiție a funcției medulare, 
ca de pildă, în cancer ?

— Care este condiția reu- — Metoda constă in preleva-

Prof. dr.
I. EEDERBERÖ

profesor la Stanford Uni- 
versity (California), Pre
miul Nobel pentru medi

cină (1958)

Să ne imaginăm că toate orga
nele noastre pot fi transplantate 
după voință. Nimic n-ar împie
dica în acest caz să înlocuim 
după dorință o inimă îmbătrî- 
nită ca pe un „carburator" uzat. 
Este posibil ca aceste „piese de 
schimb" să fie în viitor furnizate 
de lumea animală. Medicina ar 
înscrie astfel cea mai mare vic
torie a sa, înfăptuind unul din 
cele mai vechi vise ale omenirii.

Acest vis părea doar în urmă 
cu un an greu de realizat într-un 
viitor, previzibil. Nn se ajunse
se încă să se învingă în mod 
durabil procesul de „intoleranță 
biologică" prin care organismul 
respingea țesuturile și organele 
străine.

Dar astăzi, în 1965, se poate 
considera că grefele au învins 
bariera biologică în cele mai 
multe cazuri. Succesele înregis
trate în ultimul timp ne permit 
să afirmăm că în istoria trans
plantărilor, anul 1965 va rămîne 
înscris ca o piatră de hotar.

Bilanțul acestor succese me
rită a fi menționat pe scurt. 
Pînă în prezent au fost efectuate 

........ > rinichi. 
..................     întreaga

lume cel puțin 100 de persoane 
care posedă de mai bine de un 
an un rinichi transplantat. Gre
fa de rinichi a putut fi prelevată 
de la donatori voluntari deoare
ce omul are doi rinichi și poate 
trăi perfect cu unul singur.

S-au scurs numai doi ani de 
cînd profesorul francez Mathe, 
ă realizat prima grefă veritabilă 
de măduvă osoasă. Bolnavului, 
un medic de 26 de ani atins de 
leucemie i s-a distrus prin ira
diere măduva producătoare de 
celule canceroase (leucemice) în- 
locuind-o cu măduvă sănătoasă 
provenită de la 6 donatori : pă
rinții, sora și cei 3 frați ai pa
cientului. Operația a reușit pe 
deplin. De atunci, aceste grefe 
s-au făcut în numeroase centre 
medicale ale lumii cu rezultate 
promițătoare.

Au fost încercate și transplan
tări de pulmon provenit de la 
decedați, care au funcționat în 
bune condiții în organismul 
gazdă.

în 1964 a fost făcută tentativa 
primelor transplantări de ficat 
din lume, pacienții supraviețuind 
astfel un timp variabil.

Experiențele de transplantare 
a inimii efectuate pe animale în 
U.R.S.S., S.U.A. și alte țări, sînt 
promițătoare și se 
cel mult 10 ani se 
transplantări umane, 
inima transplantată 
nici un semn de intoleranță și 
utilizează cordul grefat ca pe 
propria lor inimă. Anul trecut a 
fost înregistrată și prima opera
ție prin care s-a transplantat 
inima unui cimpanzeu unui om.

în ce privește grefele de oase,

speră că în 
va trece la

Cîinii cu 
nu prezintă

Prof. ROBERT ETTINGER :

• Perspectiva imortalității
Posibilitatea de a reînvia organisme conservate la o temperatură 

foarte joasă se pare că trece din domeniul speculației științifico- 
fantastice în domeniul activității practice.

Profesorul Robert Ettinger, autorul cărții „Perspectiva lmortalită- 
fii' consideră că dacă s-ar putea conserva corpul persoanelor dece
date, la temperaturi foarte scăzute, (bineînțeles, fără a se trece de 
stadiul biologic al morții), acestea ar putea fi reînviate după dorință 
după un timp destul de îndelungat.

„în acest fel, afirmă savantul englez, bolnavii suferind de maladii 
considerate astăzi incurabile, ar putea să aștepte pînă cînd știinla 
va descoperi o cale de vindecare a bolii care a produs decesul’.

A fost imaginată în amănunțime și metoda practică pentru a păstra 
în condiții optime un organism în stadiul morții clinice. Corpul va 
fi conservat în cutii de oțel inoxidabil, denumite „capsule ale timpu
lui', în jurul cărora va circula azot lichid ce va menține tempera
tura la 200 grade sub zero.

Descoperirea acizilor nucleici 
în celula vie și a rolului lor în 
procesele vitale a fost com
parată ca importanță cu cea 
a dezagregării atomului. Se știe 
astăzi că acidul dezoxiribonu- 
cleic (ADN) este purtătorul „ca
racterelor ereditare transmise din 
generație în generație ; iar acidul 
ribonucleic (ARN) joacă rolul 
de „mesager", el fiind cel care 
„prezidează“ în celulă elaborarea 
proteinelor după directivele pri
mite de la ADN.

Dar iată că cercetările arată că 
în afara acestor „informații“ ge
netice „înnăscute“, ARN-ul poate 
primi și transmite informații „do- 
bîndite“ de organism în cursul 

al ■ vieții. In acest sens rolul ARN-

1

transplantările cele mai frec
vente și mai eficace. Grefele 
de vase sangvine sînt un do
meniu foarte important u 
transplantărilor. Pentru a în- I ului în procesul electro-chimic al 
lesni tehnica transplantărilor I mgmoriei este esențial. Mai mult 
vasculare s-au construit niște | chiar: se pare că „chimia memo- 
aparate I- - -- '---  — .... —- -------

riei" nu este limitată la nivelul 
coaserea vaselor. Transplan- 

cornee se practică

ingenioase

tarea de
în numeroase țări printre care 
și țara noastră. S-au obținut 
de acum succese în trans
plantarea unor organe im
portante ca rinichiul, mădu
va osoasă și altele. Există încă

celulelor nervoase, ea fiind pre
zentă în fiecare celulă a materiei 
vii.

Primele experiențe care au sta
bilit că ARN este „Suportul chi
mic" al memoriei datează din 
1959. Savantul american James 
Mo. Connel lucrînd pe viermi

din specia planaria a constatat 
un fapt surprinzător : posibilitatea 
de a transmite „memoria" de la 
un individ la altul.

Experiențele lui Mc. Connel au 
stîrnit un viu interes in lumea 
biologilor. Ele au fost apoi con
firmate prin alte studii și obser
vații interesante. Astfel, celebrul 
biolog suedez Holget Hi] den, de 
la Institutul de Neurobiologie din 
Goteborg, a constatat că procen
tul mijlociu al ARN-ului variază

• •

în mod considerabil în cursul 
viefii. Analizînd eșantioane pro
venite din măduva spinării de la 
indivizi între S—40 de ani dece
dați accidental, savantul suedez 
a constatat că procentul ARN din 
celule variază intre 0,4 și 0,6 mi
crograme.

In a doua parte a vieții, după 
40 de ani acest procent descrește 
progresiv pentru a ajunge la bă-

trinețe la aproape aceleași cifre 
de la naștere.

Alte experiențe efectuate pe 
șoareci de cercetători de la Uni
versitatea din California au por
nit de la formarea unui reflex 
condiționat la șoareci, care erau 
învățați să înceapă să mănînce 
la sunarea unui clopoțel. Extră- 
gînd apoi ARN din creierul a- 
cestor animale, cercetătorii l-au 
injectat unor șoareci nedresați. 
Rezultatul ? Animalele injectate

cu ARN provenit de la șoa
recii dresați, au început să reac
ționeze în același fel la sunetul 
clopoțelului spre deosebire de a- 
nimalele „martor“ netratate „care 
rămîneau pasive".

Dar oamenii ? Pot ei oare bene, 
ficia de virtuțile acestui acid bine, 
făcător ?

Recent, în Canada au avut loc 
primele cercetări ale acțiunii

ARN-ului asupra unor bătrîni 
Doi cercetători canadieni Mc. 
Gill și Cameron împreună cu o 
echipă de medici au injectat pe 
cale intravenoasă unui lot de 20 
bătrîni o doză zilnică de 50—70 
mg. acid ribonucleic.

După un astfel de tratament 
care a durat 15 zile, memoria a- 
cestor persoane a fost simțitor 
îmbunătățită.

Capacitatea de memorare a per
soanelor tratate a fost examinată 
înainte și după administrarea 
ARN-ului cu ajutorul unor teste 
psihologice, constatîndu-se creș
terea memoriei pentru fapte re
cente care la vîrstnioi este în ge
neral deficitară.

Prin ce mecanism este posibili 
ameliorarea memoriei prin inter
mediul ARN-ului P La această în
trebare oamenii de știință mai 
sînt datori cu răspunsul. Dar ex
periențele efectuate In Canada 
sînt grăitoare pentru posibilita
tea de a perfeoționa unul din 
cele mai importante procese ale 
vieții psihice t memoria.
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Dr. E. ROȘIANU

MEDICINEI
■U-

In 1926, doi cercetători ame
ricani Minot șl Murphy au fă
cut o descoperire extraordi
nară. Anemia pernicioasă, 
boală considerată pînă la acea 
dată nevindecabilă, a fost tra
tată pentru prima oară cu 
zultate spectaculare cu un 
tras de ficat.

Au trecut aproape 40 de
de la descoperirea proprietăți
lor stimulatorii ale extrasului 
de ficat și de atunci au fost 
efectuate în numeroase labora
toare cercetări asidue pentru 
realizarea unor ale extrase e- 
ficace.

multe organe la care se în
cearcă transplantarea. Ba chiar 
există experiențe reușite cu 
reîmplantarea unor membre.

— Este o operație 
care s-a utilizat și

SINGE

rea măduvei de la însuși 
rtavul canceros, înainte 
iradiație sau chimioterapie și 
conservarea ei 1—3—5. și chiar 
mai multe luni la tempera
turi joase de minus 79°C pen
tru a fi aplicată în cazul cînd 
bolnavul după 
aplicat necesită o 
măduvei inhibate.

— Această metodă 
că pe scară largă ?

curenta 
se utili

zează pe scară din ce în ce 
mai mare.

— Dar transplantarea 
măduvă osoasă de la un alt 
individ în ce fază se află ?

— Lucrările întreprinse 
diverse țări arată preocupa
rea lăudabilă de a aborda di
feritele aspecte ale proble
mei legate de transplantul de 
măduvă osoasă. Procentul de 
14 la sută cu rezultate favo
rabile, justifică extinderea 
cercetărilor și în acest dome
niu spinos.

artere, vene, nervi, 
utilizează curent încă înainte 
1954 în serviciile de chirurgie 
deși în aceste cazuri nu este 
vorba propriu-zis de un trans
plant. Un os introdus în organis
mul unui bolnav, de pildă, ser
vește doar ca „materie primă" 
pentru organismul care își va fa
brica astfel noul os.

Toate aceste succese au fost 
posibile datorită unei mai bune g 
cunoașteri a mecanismelor de I 
toleranță a organismului. Pentru I 
a ameliora această toleranță se 
utilizează în prezent un arsenal 
întreg : extragerea splinei și a ti
musului din organismul g 
iradierea acestuia cu o bomt 
cobalt, tratarea prealabilă 
droguri steroizi (cortison) imuran 
și alte medicamente menite să 
inhibe formarea anticorpilor care 
ar putea distruge grefa.

Idealul, ar fi desigur, de a 
descoperi o metodă radicală pen
tru a împiedica grefa, sau în | 
termeni medicali, reacția anti- I 
gen-anticorp. Acest lucru este I 
încă un deziderat. Dar în aștep- ■ 
tarea zilei cînd transplantarea I 
va deveni o operație banală, oa- • 
menii de știință se preocupă da I 
pe acum de crearea viitoarelor I 
„bănci de organe". în aceste “ 
„bănci" se conservă la frig oase, ■ 
piele și ochi gata pentru a fi | 
transplantate. •

Avem deci, toate motivele să j 
credem că în curînd — după l 
unii savanți, în maximum 10 ani ■ 
— transplantarea de țesuturi și l 
organe să se înscrie în realitatea I 
cotidiană, corpul omului devenind I 
o „mașină" fundamental repara- . 
bilă I ’

„BINEFACERILE" ZINCULUI

în unele regiuni de pe glob 
s-au înregistrat adesea creșteri 
și înălțimi spectaculoase ale 
tinerilor. Astfel, în Scandina
via în 1959, în America în 
1961 și actualmente în Austria, 
înălțimea medie a tinere
lor fete este de 1,78 metri.

Cercetările geologice au ară
tat că prezenta în sol a unor 
mari cantități de zinc, extras 
apoi de plante care sînt con
sumate de om, ar putea expli
ca aceste accese de gigantism.

re- 
ex-

ani

INIMA

AJUTĂ...
INIMA

SINTETIC
Progresele făcute în 

ultimii ani în tehnica de 
conservare a sîngelui, 
au permis aplicarea 
transfuziei sanguine în 
toate specialitățile me
dicale.

Excepționala 
terapeutică 
face ca el să fie 
siderat 
mai 
ment*. 
înlocui 
ficiale 
acum 
parțiale. S-a reușit pro
ducerea artificială a u- 
nor componente sangui
ne, de pildă plasma, dar 
hemoglobina n-a putut 
fi reprodusă pînă de 
curînd în laborator.

Or, hemoglobina, pig
mentul pe care îl con
ține globulele roșii ale

acțiune 
a sîngelui 

con- 
în prezent „cel 
prețios medica- 
încercările de a-1 
cu produse arti- 
nu au dat pînă 
decît rezultate

animalelor, este cea care 
transportă oxigenul dă
tător de viață de la 
organele respiratorii la 
țesuturi.

Structura sa este foar
te complexă.

Deși cunoșteau for
mula chimică a hemo
globinei, biochimiștii au 
încercat pînă acum za
darnic s-o reproducă în 
laborator. S-a reușit în
să în urmă cu patru ani 
sinteza clorofilei, al că
rei rol în viața plante
lor poate fi comparat 
cu cel al hemoglobinei 
în viața animalelor.

Dar nu numai atît. 
Din punct de vedere 
chimic, pigmentul verde 
al plantelor, clorofila 
este înrudită cu pigmen
tul roșu din sîngele a- 
nimalelor, cu hemoglo-

bina. Clorofila „A" care 
a fost sintetizată în la
borator de Perutz și 
Kendrew, are o molecu
lă alcătuită din 55 atomi 
de carbon, 72 atomi de 
hidrogen, 4 atomi de 
azot, 5 atomi de oxigen 
șl 1 atom de magneziu. 
Molecula hemoglobinei 
are aceeași structură ca 
și a clorofilei, dar se 
deosebește de aceasta 
prin faptul că în centrul 
nucleului cromogen se 
află un atom de fier.

Folosind experiența și 
metodele de laborator 
care i-au condus la ce
lebra sinteză a clorofi
lei, Perutz și Kendrew 
au pornit din nou la 
drum, căutînd să reali
zeze pentru prima oară 
sinteza sîngelui animal.

Paralel, un grup de

cercetători japonezi 
Ia Facultatea de medici
nă din Tokio, sub con
ducerea 
încearcă să 
hemoglobină 
lă, pornind de la 
ingenioasă.

Iată pe scurt 
ce este vorba, 
cum se știe, hemoglobi
na are două componente 
principale : hemul (sau 
hemina) și globina. Din 
acestea, hemina se gă
sește în sîngele tuturor 
animalelor vertebrate și 
multor nevertebrate, 
fiind identică cu cea a 
omului. Globina însă va. 
riază de la specie la 
specie.

Dintre cele două părți 
ale hemoglobinei, cel 
mai ușor de obținut pe 
cale sintetică a fost glo-

dr. S. Kimoto, 
realizeze o 

artificia
ti idee

despre 
După

bina. Cercetătorii 
nezi au realizat o 
de globină 
pornind de la Imidazol- 
polistiren. Această glo
bină a fost „conjugată" 
gTație unor metode ori
ginale de chimie fizică, 
cu hemul extras din 
sînge provenit de Ia 
bovine.

în condiții experimen
tale, noua substanță — 
o hemoglobină „sui ge- 
neris“ și-a demonstrat 
capacitatea de a trans
porta mici cantități de 
oxigen. Perfecționarea 
produsului ar putea-o 
apropia și mai mult de 
capacitatea de transport 
a hemoglobinei natura
le. Studiile continuă 
tocmai în acest sens.

japd- 
astfel 

artificială

Dr. R. IRIMESCU

AUTORADIOGRAFIE

Fiecare va putea în curînd 
să-și facă o autoradiografie ca 
o simplă fotografie. Metoda 
preconizată în prezent în An
glia este următoarea : se in
troduce în organul care urmea
ză a fi cercetat (stomac, eso
fag, vezică) un mic balon de 
cauciuc acoperit de o emulsie 
fotografică, balonul este apoi 
umflat ca să poată adera per
fect la peretele organului. O 
dată scos din organism, balonul 
este umflat din nou în camera 
obscură și apoi este developat 
ca o fotografie oarecare.

LIMBAJUL SINTETIC

La Centrul național de 
studii și telecomunicații din 
Franța a fost construit un apa
rat de mărimea unei cutii de 
țigări care va permite surdo- 
muților să audă șl să înțeleagă 
cuvintele pronunțate în fața 
lor, datorită procesului limba
jului sintetic. Noul aparat 
transformînd semnalele vocale 
în semnale de înaltă frecven
ță, cuvîntul devine un „cod“, o 
„voce sintetică", asimilabilă de 
surdo-mut după un antrenament 
de 5 săptămîni.

OPERAȚII SUB HIPNOZĂ
La maternitatea Sabbatsberg 

din Suedia, a fost introdusă o 
nouă metodă de anestezie chi
rurgicală. Pacientele, atît cele 
cu nașteri obișnuite cit și cele 
care necesită operații cezarie
ne, beneficiază de efectele 
„narcotice" ale hipnozei pen
tru înlăturarea durerilor.

DE LA 6 ORE 
LA 30 DE ZILE

Cercetătorul sovietic S. Ușa- 
kov din Moscova a experimen
tat o nouă formă de antibiotice 
încorporate în poliviniluri. In
troduse în corp, antibioticele 
își prelungesc acțiunea de la 
6 ore la 30 de zile.

Cele mai noi extrase de acest 
fel, ale căror efecte salutare 
au produs senzație în lumea 
specialiștilor, sînt cele prove
nite din inimă.
„Furnizorul“ unuia din aceste 

extrase organice este un pește 
Eptatretus tronții care trăiește 
la mari adîncimi în Oceanul 
Pacific. Particularitatea ace
stui animal este faptul că are 
trei inimi și că bătăile inimii 
sale nu sînt regulate de curenți 
nervoși sau electrici ci de o 
substanță chimică. Această 
substanță a fost identificată și 
biochimiștii i-au stabilit for
mula și proprietățile. Numele 
ei provizoriu este „eptatretin". 
iar pe cartea sa de vizită se 
află scris : „regulator chimic al 
contracțiilor cardiace".

Utilizat experimental, epta- 
tretinul a dus la modificarea 
fibrelor musculare cardiace și 
restabilirea bătăii normale a 
inimii de broască. Injectarea 
intravenoasă a noului produs a 
avut numeroase rezultate pozi
tive printre care: intensifica
rea inimii dinilor, regulariza
rea tensiunii arteriale, sporirea 
fluxului de sînge și mărirea 
conductibilității stimulul nor
mal al inimii.

Experiențele continuă pentru 
a se trece la aplicarea acestui 
tratament în bolile cardiace 
ale omului.

Dr. I. ROMAN

Prof. A. N. STUDISKI:

® „Regenerarea artificială"
In. prezent, în fața savanților din întreaga lume care se ocupă cu 

fenomenele de regenerare, stă ficatul. S-a reușit ca numai după o 
săptămînă de la extragerea a 8/< din ficatul unui șobolan, ficatul re
generat să atingă 75 la sută din greutatea inițială, iar după două săp- 
tămîni și-a recăpătat greutatea inițială. Rezultate asemănătoare au 
fost obținute și la clini. Există numeroase dale clinice și experimen
tale despre refacerea capacității funcționale a ovarului, glandei tiro
ide, oaselor.

Dar există date experimentale care arată că în viitor vor putea fi 
regenerate pe cale artificială organe vitale, ca de exemplu inima sau 
creierul. în laborator, s-a reușit „prepararea“ unor serii întregi de 
inimi noi, de mici fragmente celulare. Biologii americani și sovietici 
au reușit să obțină de curînd regenerarea celui mai „nobil" țesut 
din organism, sistemul nervos. în cult.uri artificiale de țesuturi s-a 
obținut astfel multiplicarea celulelor din centrii nervoși superiori ai 
scoarței cerebrale.
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41?

în amfiteatre
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Așadar, iată-ne la începutul-unui nou an universitar. Amfiteatrele sînt din nou 
populate. Studenția începe sau — pentru cei mari —■ reîncepe astăzi. In aparență 
totul este simplu: reîncep cursurile, seminariile, lucrările de laborator, studiul în 
bibliotecă, se pregătesc examenele. In aparență numai, pentru că, știe fiecare tînăr, 
studenția înseamnă, mult mai mult decît parcurgerea acestor etape ale procesului 
de învățămînt. E vorba, în primul rînd, ca fiecare tînăr să știe cum să trăiască stu
denția pentru a lua de la ea maximum din ceea ce-i dă.

Ne-arn adresat, în prag de nou an universitare, celor care le pot da studenților 
sfaturi și îndemnuri prețioase :

tovarășilor profesori cu o îndelungată experiență didactică cărora sute de mii 
de tineri le datorează calificarea;

tovarășilor profesori care, ca în toate împrejurările, plini de solicitudine, dă
ruiesc ceasuri prețioase din munca lor pentru a sta de vorbă cu tinerii și a-i ajuta 
să-și clarifice mai bine cum trebuie să muncească și să învețe, oferindu-le nu nu
mai sfaturi, ci și bogata lor experiență de viață.

Adăugăm răspunsurilor pe care le-am primit și gîndurile unor studenți cîțiva 
dintre miile de „beneficiari" a tot ce le va oferi cu dărnicie și acest an universitar.

Acad. prof.

Gh. Mihoc
Acad. prof.

N. Teodoreseu
Acad. prof.

Eug. Rădulescu
Prof. univ.

Gh. Buzdugan
Prof. univ.

C. ^inculescu

Prof. ing.

C. Avram

Prof. univ. dr.

Ion Creangă

Prof. univ.

Csôgôr Ludovic

Putem afirma — nu fără 
mîndrie — că în Universitatea 
bucureșteană avem toate con
dițiile pentru desfășurarea u- 
nui învățămînt de calitate. A- 
vem creată de către stat, sub 
îndrumarea partidului, baza 
materială pentru realizarea a- 
cestei cerințe. Avem o expe
riență bogată, dispunem de un 
corp didactic capabil să transT 
mită studenților cuceririle 
complexe ale științei contem
porane și să-i pregătească 
pentru rezolvarea problemelor 
pe care le ridică progresul 
impetuos al economiei și cul
turii naționale. Planurile și 
programele de învățămînt ale 
Universității reflectă tendința 
școlii superioare române de a 
se încadra continuu în actuali
tate... Iată tezaurul — acu
mulat vreme îndelungată — cu 
care intrăm în noul an univer
sitar. El constituie premisa și 
condiția unei activități rod
nice.

Acum rezultatele depind de 
studenți. Ce așteptăm de la 
ei ? Foarte mult. Muncă de
pusă cu pasiune, studiu ritmic 
și „la zi“, o largă consultare 
a materialului de specialitate. 
Numai așa vor putea deveni 
specialiștii pe care îi așteaptă 
-conomia, știința și cultura.

Se impune în noul an uni
versitar să atragem un număr 
tot mai mare de studenți în 
cercurile științifice. Este însă 
important ca activitatea cercu
rilor științifice studențești să 
nu se rezume la o singură la
tură — a cercetării în care nu 
pot fi antrenați decît un nu
măr foarte mic de studenți — 
firește, cei mai buni și cu în
clinație spre o asemenea mun
că. Va trebui ca în aceste 
cercuri cercetarea științifică 
propriu-zisă să se îmbine larg 
cu informarea științifică. Este 
necesar ca cercurile științifice 
să înscrie în programul lor și 
organizarea unor simpozioane, 
vizite la obiective economice, 
excursii de documentare.

Studiind Directivele celui de 
al IX-lea Congres al P.C.R. 
am desprins cu ușurință 
un obiectiv a cărui re
zolvare implică mari strădanii 
din partea noastră, a tuturor 
acelora care slujesc școala su
perioară : modernizarea me
todelor folosite în procesul de 
învățămînt. Sarcina apare ca 
o necesitate permanentă. A- 
vem și acum un învățămînt 
modern, dar trebuie să ne 
gîndim dacă, raportat la sar
cinile de mîine, el este sufi
cient de modern, să anticipăm 
raportarea la cerințele viitoa
re. Trebuie să adoptăm mereu 
procesul modernizării învăță- 
mîntului superior la marile o- 
biective ale planului economic 
de stat pe anii 19G(i—1970, 
chiar și în facultățile în care 
această modernizare a con
stituit și în anii trecuți o pre
ocupare de seamă. învățămân
tul să fie chiar cu un pas îna
intea producției. Lucrul aces
ta îl facem. îndrumați de 
partid, ne străduim să reali
zăm bine și repede această 
sarcină. Ceea ce cerem de la 
student trebuie să raportăm 
tocmai la stadiul de moderni
zare în care se află învăță- 
mîntul. Matematica a invadat 
știința, aproape toate științele 
De aici decurge amplitudinea 
muncii celui care i se dedică, 
deoarece matematica cere 
muncă, dăruire, exerciții, mul
te exerciții.

Studenții trebuie să consi
dere învățământul ca un nobil 
țel de viață, atît personală cit 
și socială, să aibă bucuria și 
pasiunea de a învăța, de a se 
forma cu sprijinul cadrelor di
dactice, dar bazîndu-se în pri
mul rînd pe capacitatea și rîv- 
na lor. Studiul individual este 
arma cea mai eficace în lupta 
pentru cucerirea științei, pen
tru formarea personalității, 
pentru stimularea aptitudini
lor.

Am folosit răgazul acestei 
vacanțe pentru a stabili co
relația între planurile de învă
țămînt existente, progresele 
actuale ale științei producției 
agricole. Și socotim acest pro
gres neîncheiat, pentru că ști
ința avansează rapid pentru 
că, așa cum se arată în 
Raportul C.C. al P.C.R. pre
zentat la cel de-al IX-lea Con
gres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „Reprezentînd un 
factor de mare importanță în 
ansamblul economiei națio
nale, agricultura trebuie să a- 
ducă un aport tot mai mare 
la progresul țării, la ridicarea 
bunăstării poporului“.

Ce așteptăm de la studeți in 
anul care începe ?

Dorim să se aplece asupra 
cursurilor și lucrărilor de spe
cialitate cu hărnicie și pasiu
nea de a cunoaște, de a fo
losi pe deplin anii pe care-i vor 
petrece în facultate pentru a 
acumula un mare volum de 
cunoștințe, fără de care nu-și 
vor putea exercita — la nive
lul cerut — profesiunea pe 
care și-au ales-o. Aș vrea să 
fiu bine înțeles. Dragostea 
pentru profesiune nu se mani
festă declarativ; ea reclamă 
un mare efort de voință, ca
pacitatea de a-i cunoaște pro
fund toate tainele, tăria de a 
renunța — de dragul ei — la 
tentațiile ușoare, de moment 
care te pot sustrage de la în
vățătură. Disciplina universi
tară obligă studentul să-și pe
treacă în sălile de curs și la
borator, pe cîmpiile experi
mentale, ori pe ogoare un nu
măr de ore relativ limitat. Dis
ciplina interioară, a fiecărui 
student trebuie să-l oblige însă 
să-și consacre învățăturii cea 
mai mare parte a timpului 
său. De aici, din această ce
rință fundamentală, decurg 
toate celelalte obligații profe
sionale : pregătirea la timp a 
seminariilor, a probelor prac
tice, a examenelor.

membru corespondent 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

Viitorii ingineri — ca și toți 
viitorii specialiști — dispun 
de îndrumarea corpului didac
tic, beneficiază de preocupa
rea permanentă a școlii supe
rioare pentru ridicarea nive
lului învățămîntului în pas cu 
dezvoltarea științei și tehnicii.

Mă voi referi doar la o pro
blemă : aceea a raportului din
tre general și special în profe
sie. Studentul — pasionat de 
meseria pe treptele căreia pă
șește, devotat specialității pe 
care și-a ales-o este convins 
de importanța cunoștințelor 
de profil. Nu toți înțeleg însă 
că o specialitate nu se poate 
construi fără o temeinică cul
tură generală. Epoca noastră 
respinge specializările ultra 
înguste. Se ține seama de 
problemele ce decurg din re
voluția științifico-tehnică, însă 
și de cerințele imediate și de 
viitor ale economiei noastre.

în plus, lucrurile trebuie 
privite nu numai prin prisma 
prezentului, ci și prin cea a 
viitorului. Inginerii de mîine 
vor trebui să facă față în pro
ducție cerințelor legate de 
complexitatea operațiiloi- ști
inței și tehnicii moderne, vor 
trebui să se dovedească apți 
de a se perfecționa în perma
nență, de a promova noul, de 
a-și manifesta din plin capaci
tatea inovatoare, de adevărați 
cercetători. Nu pot fi satisfă
cute toate aceste exigențe decît 
printr-un raport corespunză
tor între general și special în 
pregătirea profesională.

Calea cea mai eficientă pen
tru pregătirea inginerilor con
stituie în condițiile actuale în
tărirea pregătirii teoretice de 
bază, capabilă să asigure for
marea gîndirii științifice, po
sibilitatea adaptării rapide la 
cerințele variate, complexe, di
namice de după absolvire. 

membru corespondent 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

Desigur, drumul celor din 
anul I nu e deloc ușor, dar pe 
cit de greu pe atît de minunat 
este. Esențial pentru ei este 
să-l înceapă bine, și înțeleg 
prin aceasta să conceapă în
sușirea unei metodici de mun
că, de studiu, de pregătire încă 
de la început.

Verificarea se face pe toată 
durata acestei perioade, prin 
seminarii, ore de laborator, 
prin lucrări de control și pro
iecte — studentul avînd per
manent ajutorul cadrelor di
dactice. Hotărîtoare rămîne 
însă străduința individuală a 
studentului în a-și organiza în 
așa fel munca, îneît asimila
rea fiecărui capitol să fie baza 
însușirii celui următor. Putem 
spune fără a greși că anul I 
este hoțărîțor pentru întreaga 
concepere a muncii ca stu
dent. Ritmicitatea, organizarea 
studiului individual — pro
bleme esențiale la anul I — 
depind neîndoielnic și de in
fluența cadrelor didactice — 
dar și de student, mai ales de 
student, fiind în același timp 
o problemă de atitudine față 
de muncă și profesiune, de 
răspundere față de societate 
a studentului însuși. Discipli
na în muncă este o primă 
cerință nu numai de la stu
dentul anului I de azi, ci și de 
la specialiștii de mîine care 
trebuie să îndeplinească o se
rie de sarcini precise, concre
te, la termene fixate — ce nu 
pot fi depășite sau amânate 
fără daune.

Insist asupra disciplinei 
personale și studiului indivi
dual sistematic, pentru că a- 
cestea mi se par a influența în 
cel mai înalt grad formația 
profesională a viitorului spe
cialist.

membru corespondent 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

însușirea cunoștințelor teo
retice și practice începe 
prin participarea activă la 
lecții, seminarii, lucrări de 
laboratorr, proiecte de an, 
practica în producție, vi
zite în întreprinderi, consul
tații etc. Consolidarea acestor 
cunoștințe se face folosind nu 
numai notițele de curs, ci' o 
cît mai largă bibliografie, 
cursuri și manuale în primii 
ani și apoi tratate și reviste 
de specialitate, atît în limba 
română cît și în limbi străine. 
Rezultă de aici necesitatea cu
noașterii limbilor străine de 
mare circulație : aceasta per
mite consultarea în original a 
bibliografiei de specialitate și 
ulterior ușurează contactul di
rect cu specialiștii din alte 
țări.

Studenții trebuie să efectu
eze în cadrul studiului indivi
dual un număr mare de exer
ciții și aplicații pentru conso
lidarea și concretizarea cunoș
tințelor teoretice. O asemenea 
acțiune condusă coordonat în 
institutul nostru la disciplinele 
de matematici și fizică ne-a 
situat în fruntea institutelor 
tehnice la olimpiadele republi
cane din ultimii doi ani.

Pentru noul an universitar, 
care începe în condiții deose
bite, îmi exprim convingerea 
fermă că toți studenții noștri, 
punînd pasiune și entuziasm 
tineresc în toate activitățile 
lor, practicînd o disciplină u- 
niversitară în sensul cel mai 
larg al cuvîntului, vor munci 
cu stăruință pentru a deveni 
inginerii de care patria noas
tră are nevoie : specialiști cu 
o gindire originală și îndrăz
neață, receptivi la irezistibila 
chemare a viitorului, la tot ce 
apare nou în știință și tehnică.

Se obișnuiește ca la început 
de an universitar să spunem 
„Bine ați venit, studenți 1“ 
Dar la această tradițională u- 
rare aș mai adăuga cîteva cu
vinte.

Studenția înseamnă cinci 
ani de muncă intelectuală, in
tensă, arzătoare, pentru prefi
gurarea personalității profesi
onale și etice. Nu greșesc cu 
nimic spunînd că toate aces
tea depind numai și numai de 
student. El are toate condiți
ile materiale și spirituale pen
tru învățătură, pentru un trai 
civilizat. Valorificarea acestor 
posibilități, repet, depinde de 
student. Tînărului i se cere 
doar să facă distincție între 
puțin — acel „strict necesar" 
— și ceea ce se cere cu ade
vărat de la el. Sigur, se poate 
spune : am fost la curs, la 
seminar, am dat examen, 
l-am luat. Mai mult ce 
trebuie ? Trebuie mult mai 
mult ! Undeva, în fiecare ti- 
năr trebuie să existe acea ne
liniște a omului care caută, 
încearcă să se clarifice, să 
descopere, și dorește aceasta 
din toată ființa sa. Mă refer 
îndeosebi Ia studenții din u- 
niversități. Majoritatea se 
pregătesc să devină profesori. 
Ce înseamnă să fii pro
fesor — o știm cu toții: Tî- 
nărul trebuie să aibă capaci
tatea să dea din ceea ce știe 
el generațiilor viitoare. Si tre
buie să aibă de unde să dea. 
Să aibă o zestre spirituală în- 
tr-atît de bogată îneît să o 
poată împărți cu dărnicie su
telor și sutelor de tineri pe 
care îi va forma. înțelegerea 
aceasta va genera, fără îndoia
lă, seriozitate, pasiune și dra
goste pentru învățătură. Aș 
spune mai mult: va genera un 
patriotism adînc, căci pregăti
rea pentru viață, pentru a 
munci acolo unde ești așteptat, 
înseamnă o înaltă atitudine 
patriotică.

Cu ocazia vizitei făcute în 
orașul Tg. Mureș, conducătorii 
de partid și de stat au fost și 
oaspeții Insitutului de medicină 
și farmacie, s-au întîlnit cu noi, 
cadrele didactice. Am simțit 
astfel întreaga dragoste a parti
dului și stalului nostru pentru 
cei ce se află astăzi pe băncile 
facultăților. Dragoste materiali
zată atît în asigurarea unor con
diții de învățătură excepționale, 
dar mai ales în grija de a forma 
generații do specialiști de mare 
competență profesională, cu o 
înaltă conștiință etică.

Nu-mi pot formula, acum, la 
început de an universitar, urarea 
mea de succes adresată studen
ților fără a reaminti că profesiu
nea noastră — în care pasiunea 
trebuie să fie dublată de o ma
joră responsabilitate — cere din 
partea fiecărui sluiitor al ei o 
dăruire totală. Celor care pe 
băncile facultății se străduiesc 
să-și însușească semnele mari ale 
medicinii li se cere să munceas
că cu devotament, să nu se mul
țumească cu jumătăți de mă
sură ; bagajul cu care vor intra 
pe poarta profesiunii să cuprin
dă tot ceea ce le va fi necesar 
pentru a apăra sănătatea omu
lui. Poate exagerez, dar a trăi 
intens studenția mi se pare a su
feri pentru fiecare carte pe care 
n-ai citit-o, pe care o vezi în bi
bliotecă, în librărie și n-o poți 
citi pentru că, realmente n-ai 
timpul necesar. Dar dacă trăiești 
sentimentul nemulțumirii că 
n-ai putut citi această carte, 
pentru că nu se poate citi tot 
ce există, înseamnă implicit că 
există în tine dorința de a face 
mai mult. De a citi mult. Mult 
și cu discemămînt. Mult din 
ceea ce trebuie pentru formația 
ta intelectuală.

NOI DESPRE RĂSPUNDERILE NOASTRE
nn recînd porțile studenției, intru Infr-o nouă etapă de muncă și 
| de viață, pornesc pe calea desăvîrșirii mele profesionale, pre- 
B gătindu-mă să devin, după 5 ani de facultate, specialist pregătit 

multilateral, ia un înalt nivel științific și cultural, capabil să 
rezolv competent cu răspundere sarcinile complexe pe care produc
ția și viața mi Ie vor pune în față.

Ca și plnă acum, pregătirea învățătura, îmi dau seama că cer o 
muncă zilnică, perseverentă si bine organizată. Știu Insă că în facul
tate sistemul de predare și de însușire a cunoștințelor se deosebește 
de acela folosit în școală. în ce constau aceste deosebiri ? Care sînt 
metodele de pregătire 7 Cum se pregătește un seminar ? Cum îți poți 
programa mai bine timpul ? Care este specificul activității organizației 
U.T.C. în facultate ? Aștept cu nerăbdare întîlnirile cu colegii mai 
mari, cu tovarășii profesori.

VANCUȘ ANDREI 
facultatea de electrotehnică 

a Institutului politehnic, 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", anul I

Urmare din pag. I
din bugetul statului. Tinerei generații 
i se oferă cele mai largi posibilități de 
studiu și de viață, pentru ca să urce 
treptele superioare ale calificării profe
sionale.

Să privim harta minunatei noastre 
patrii socialiste. în 15 puncte apare 
simbolul studențesc — semn că geogra
fia noastră universitară a căpătat noi 
contururi. în cele 183 de facultăți, a- 
cum, la această oră, se rostește „Bine 
ați venit, dragi studenți!“. Un „bine 
ați venit1“ spus din toată inima, adre
sat în numele întregului popor tineretu
lui studios al patriei.

în procesul muncii instructiv-educa- 
tive care se desfășoară în institute s-a 
statornicit o strînsă colaborare între 
conducerile institutelor, cadrele didac
tice, organizațiile U.T.C. și asociațiile 
studenților. Sub îndrumarea permanen
tă a organizațiilor de partid, planurile 
de activitate se corelează, urmărind 
realizarea, printr-un efort comun, a 
unei activități multilaterale, care să 
contribuie la educarea studenților în 
procesul muncii.

Venind în sprijinul activității cadre
lor didactice, organizațiile U.T.C. și 

A.S. din facultăți se vor preocupa să 
desfășoare acțiuni cu bogat conținut 
pentru a promova în rîndurile studen- 
țimei concepția înaintată despre muncă 
— problemă generală a educației comu
niste. Ele vor desfășura o și mai inten
să activitate de masă în vederea dez
voltării răspunderii personale față de 
învățătură, față de profesiune, a stimei 
și respectului față de producătorii bu
nurilor materiale.

Este, fără îndoială, util să reamintim 
organizațiilor U.T.C. și asociațiilor stu
dențești recomandarea făcută de Ple
nara C.C. al U.T.C. din mai a.c., de 
Conferința a V-a a U.A.S.R. de a ține 
seama în munca lor de sarcinile speci
fice care stau în fața studenților din 
diferite sectoare de învățămînt, să des
fășoare o muncă diferențiată cu fiecare 
student.

Studenții Institutelor tehnice, agrono
mice și economice să fie stimulați să 
cunoască cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii și rezultatele practice ale 
aplicării lor în producție, procedeele 
tehnologice avansate; să le dezvoltăm 
dorința de a căpăta în timpul facultății 
deprinderile șl noțiunile necesare pen
tru ca imeuiat după absolvire să poată 
stăpîni și conduce cu competență pro
cesul de producție. Aceste atribute 
apar cu atît mai importante cu cît tînă-

ti j-iraculoasa lume a microscopului..., analize, mii de analize pen
ii/'/ tru un singur adevăr, o viată de luptă, integrindu-ti eforturile în 

succesiunea trecută și viitoare a generațiilor luptînd cu dușma
nii sănătății omului. O continuă experiență, lupta „pe viată și 

pe moarte’ pentru salvarea unui om — cită mulțumire nu dă exer
citarea profesiei de medic I Am Înțeles, în anii studenției că se cer 
unul medic cunoștințe, o vastă cultură de specialitate. Medicina prac
tică nu este o meserie, ci o artă. Nu e aplicarea rigidă a unor șa
bloane de diagnostic Învățate odată, ci o muncă titanică de diieren- 
fiere a particularului de genera! pentru prescrierea terapeuticii. Sa
tisfacția soluției salvatoare dă atlta sens muncii tntr-o activitate în 
care de pricepere ta șl tăria ta morală depinde viata oamenilor... 
Este oare nevoie să pledez pentru răspunderea fată de Învățătură a 
studentului de la medicină, pentru necesitatea de a ne dărui total 
profesiunii f

GAVRILESCU ȘERBAN
Institutul de medicină, anul IV

rul de astăzi va fl chemat să rezolve 
mîine, în producție, sarcini de mare în
semnătate, stabilite în documentele 
Congresului, să țină pasul cu revoluția 
tehnico-științifică contemporană.

Procesul continuu de dezvoltare șl 
răspîndire a culturii și artei cere din 
partea studenților ce se pregătesc la 
facultăți cu profil umanistic, să cunoas
că tot ceea ce este înaintat în creație, 
să dovedească discemămînt în apreci
erea valorilor culturii. în această pri
vință, în facultățile unde parcurgerea 
unei foarte largi bibliografii a operelor 
clasice și contemporane constituie esen
ța studiului, organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile studențești trebuie să pună la 
baza activității lor dezvoltarea pasiunii 
pentru lectură, pentru cunoașterea te
zaurului artei și culturii naționale și 
universale, pentru urmărirea „la zi“ a 
fenomenului cultural.

Cu atenție și grijă deosebită se pre
gătesc institutele — cadrele didactice, 
organizațiile U.T.C. și asociațiile — să-i 
înconjoare pe cei care-și ocupă pentru 
prima oară locurile în amfiteatre — 
studenții anului I. Să-i ajute să se aco
modeze cu normele, cerințele și meto
dele muncii universitare, să-i sprijine 
în organizarea și planificarea studiului 
individual, cultîvînd la ei, din primele 
iile ale studenției, dragostea pentru

De flecare dată, la începutul anului universitar, mă preocupă prin
cipalele obiective și cerințe ale studiului. Caracteristic pentru 
anul IV este trecerea de la pregătirea generală teoretică la 
profilarea de specialitate. Evident, ca și ptnă acum, studenția 

înseamnă o muncă perseverentă, un efort persQjial continuu de asi
milare a cunoștințelor printr-un studiu disciplinat, zilnic. în anul IV 
însă, exigentele studenției cresc. îmi pun șl mai mult problema răs
punderii pentru pregătirea mea zilnică prin asimilarea unul bogat 
volum de cunoștințe mai ales pe baza consultării unei largi bibliogra
fii de specialitate.

Numai stăpînind tainele cele mal adîncl ale profesiei noastre, vom 
putea îndeplini sarcinile de mare răspundere pe care documentele I Congresului al IX-lea al P.C.R. le pun în domeniul construcțiilor.

ONOIU FILIP

Institutul de construcții, anul IV

profesiunea aleasă, dorința de a și-o 
însuși cu temeinicie.

Organizațiile U.T.C. și asociațiile au 
acumulat o bună experiență în ceea 
ce privește desfășurarea unei munci 
politico-educative la nivelul cerințelor 
universitare, continuarea și dezvoltarea 
acestei experiențe va duce la intensifi
carea activității educative specifice vie
ții universitare. în colectivele de stu- 
denți s-au născut inițiative interesante 
care, valorificate, au mijlocit organiza
rea unor frumoase acțiuni studențești, 
în ultimii ani, printre formele noi și 
eficiente care vin direct în sprijinul 
educației patriotice a studenților, se 
numără ciclurile tematice de activitate, 
care reunesc acțiuni variate ca gen 
(simpozioane, vizionări de filme, audiții 
muzicale etc.), brigăzile de studiu și do
cumentare, excursiile prin țară etc.

Studenții manifestă un interes viu 
pentru a cunoaște marile realizări ale 
poporului nostru în desăvîrșirea con
strucției socialiste, politica științifică, 
marxist-leninistă a partidului nostru, 
istoricele documente ale celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Lărgind conti
nuu sfera activităților politico-educati- 
ve, îmbogățindu-le conținutul și sporin- 
du-le eficacitatea, organizațiile U.T.C- 
și asociațiile vor veni în întîmpinarea 
dorinței studenților de a cunoaște în

profunzime programul măreț trasat de 
Congresul al IX-lea în care fiecare din
tre ei vede propriul său program de 
activitate, de creație.

Activiști de partid și de stat, perso
nalități științifice și culturale, invitați 
în mijlocul studenților, îi vor ajuta să 
aprofundeze documentele Congresului, 
să cunoască temeinic principalele pro
bleme ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

în ansamblul muncii educative des
fășurată de organizațiile U.T.C. și aso
ciații, activitatea cultural-artistică 
studențească ocupă un loc însemnat. 
Valoroasa experiență acumulată, bogă
ția mijloacelor și inițiativelor în orga
nizarea timpului liber al studenților 
oferă posibilitatea inițierii unor acțiuni 
care le ajută studenților să folosească 
judicios fiecare clipă în interesul for
mării orizontului lor cultural, să pro
fite la maximum de bogata viață cul
turală care se desfășoară în centrele 
universitare. Toate acestea implică o 
judicioasă concepere a planurilor de 
activitate, o maximă exigență pentru 
nivelul activităților culturale organiza
te pentru studenți, solicitarea largă a 
acestora să vină cu sugestii privind or
ganizarea vieții culturale în an, facul
tate sau institut. Mijloacele ce le sînt 
puse la dispoziție în institute și facul

Cred că studenția este perioada cea mal frumoasă din viata oa
menilor care o trăiesc, și asta pentru că tn răstimpul el, Înveli 
să iii tînăr plnă la adinei bătrinete.
Studenția impune, evident, o anume organizare și disciplină, 

obligații, „strlmtoarea’ examenelor. Evident, nu examenele ar trebui 
să fie centrul preocupărilor unui student. Ele verifică, de obicei, doar 
niște cunoștințe elementare, absolut necesare, dlndu-ti depline satis
facții sau sancționîndu-te. Iți jalonează, Intr-un tel, receptivitatea in
telectuală, ferindu-te de fantezia cunoștințelor ultime, absolute, de 
riscante extravagante Intelectuale.

Nu am Încă o idee clară despre studentul model, ideal, despre care 
se discută adesea. Cunosc Insă mulfl student) capabili, care citesc 
nu pentru a epuiza lista cărților recomandate In bibliogralia dată de 
profesor, ci pentru a-șl satisface o cerință simplă — desăvtrșirea prin 
tendința către adincuri șl culmi. Caut să fiu printre ei.

MITESCU ADRIANA
Facultatea de limbă și literatură 

română, anul IV

tăți, la casele de cultură și cluburi să 
fie bine folosite. Programe de înaltă 
ținută, propuse și organizate de stu
denți vor duce la îmbogățirea vieții 
culturale a studenților.

începutul anului universitar coincide 
cu pregătirea și desfășurarea adunări
lor de alegeri. Această perioadă con
stituie o etapă de muncă intensă, prilej 
de a-i antrena pe toți studenții la o 
activitate profesională și obștească pli
nă de o înaltă răspundere. Adunările 
generale de alegeri, analizînd multila
teral activitatea organizațiilor U.T.C., a 
fiecărui student, utecist vor sintetiza 
și generaliza cele mai bune metode de 
muncă. Elaborarea din timp a unor pla
nuri de măsuri bine chibzuite, cu sar
cini o ncrete și răspunderi precise va 
asigura eficiența întregii activități de 
organizație în acest an universitar.

înconjurați cu atîta dragoste și soli
citudine de către partidul și statul nos
tru — dascălii ca și ucenicii lor sînt 
animați de o înaltă răspundere socială, 
de un profund patriotism. întreaga lor 
muncă răpunde încrederii pe care o 
are poporul că tînăra generație din fa
cultăți — viitorii ingineri, economiști, 
medici, profesori — își va face pe de
plin datoria în producție. însuflețită de 
dorința fierbinte de a sluji viitorul stră
lucit al patriei — comunismul.



ÏA .
:

■ ■
:

:

■ ■■■/..

3 < .

1
>4

TELEGRAMĂ

Conf. Ursula Șchiopu

(Urmare din pag. 1)

donată importantă socială a muncii" și 
o măsură a capacităților complexe ale 
fiecăruia. în acest context, „furtul de 
timp“, fie că e al tău sau al altora, a 
devenit o problemă etică.

De aceea, oricum s-ar manifesta: ca 
nesocotire a orelor libere, ca indolență 
și lipsă de operativitate, ca atitudine 
plictisită la un ghișeu sau într-un ma
gazin față de cumpărători, ca abuz de 
ședințe nepregătite, ca goluri de pro
ducție sau muncă în asalt, furtul de 
timp reprezintă o dublă frustrație, so
cială și individuală.

Ritmat în existența noastră personală, 
timpul are o proprietate specifică, aceea 
de a fi ireversibil. El ne trece în de
cursul vieții prin anii copilăriei, jocului 
Și creșterii, prin cei ai studiului și for
mării caracterului, prin experiența pri
melor prietenii și a primei dragoste, 
prin tensiunea aspirațiilor și dorin
ței de a te valorifica social prin 
muncă și creație, prin căldură și neliniș
tea primelor realizări importante, prin 
timpul marii maturizări etc. Dezordinea 
în această traiectorie ce stratifică expe
riența de viață nu este lipsită de urmări. 
Persistența prea mare în activități dis
tractive, de pildă în timpul tinereții și al 
studiului, constituie un furt de timp, 
pernicios pentru propria împlinire. Se 
poate merge astfel la sărăcie și stagnare 
spirituală și chiar la degradare a perso
nalității.

Există și situații de supraaglomerare a 
timpului prin unilateralizare excesivă.

Se cunosc astfel cazuri de tineri mun
citori care își completează studiile și 
sînt obligați să folosească ani de zile in
tegral timpul de după orele de muncă 
pentru aceasta. Uneori ei nu au timp să 
vizioneze un spectacol săptămîni în șir. 
Aceștia trebuie ajutați să-și organizeze 
timpul mai bine. Fenomenul a apărut și 
la tineretul din unele facultăți și insti
tuții de învățămînt. Existența unor 
cursuri puțin corespunzătoare, abstracte 
și fără calități pedagogice, programele 
încărcate, orariile neraționale, consulta
țiile formal făcute, relativ nesatisfăcă- 
toarea difuzare a literaturii științifice 
autohtone și străine pentru diferite ni
veluri și specialități, lipsa de experiență 
a serviciilor de documentare a unor 
biblioteci etc. constituie instrumentele 
mai cunoscute ce duc la condiția supra
încărcării și a furtului de timp a tinere
tului studios.

La una din ședințele Marii Adunări 
Naționale, acad. dr. N Lupu a atras 
atenția asupra acestui fenomen.

Supraîncărcarea și suprasolicitarea nu 
au numai efecte astenizante, din fericire 
temporare. Mai primejdioase ni se par 
efectele secundare psihologice.

Un tînăr conștiincios pornind de la 
incapacitatea de a răspunde unor solici
tări nedozate începe treptat să mediteze 
asupra limitelor personale. Intim îl cu
prinde ideea subdotației. De aici timidi
tate, nesiguranță, scăderea acelei ten
siuni de entuziasm ce garantează reuși
ta, insatisfacții ce greu pot fi depășite, 
în unele cazuri, supraîncărcarea împin
ge la o adevărată strategie a activității, 
strategie ce se exprimă încă din clasele 
de liceu prin învățare la lecția la care a 
venit rîndul să răspunzi și neglijarea de 
la caz la caz a tuturor materiilor, dar 
mai ales a acelora la care ai fost ascul
tat de curînd. Drumul spre superficiali
tate, conformism, lipsă de simț de răs
pundere este astfel deschis.

O primă raționalizare a „timpului per
sonal“ al celor ce muncesc, tineri și mai

puțin tineri, se cere făcută pornind de la 
cunoscuta împărțire a celor 24 ore în 
trei etape destinate muncii, activităților 
recreative și a somnului.

Iată cum stau lucrurile. Orele efective 
de muncă tind să se reducă de la 8 la 7 
și chiar mai puțin în unele profesii.

Orele de relaxare constituie în genere 
izvorul celor mai nesăbuite furturi și 
autofurturi de timp — mai ales la ti
nerii adolescenți încă neîncadrați în 
muncă. De fapt, orele de relaxare ar tre
bui să constituie timpul satisfacerii de 
trebuință și interese, de satisfacere a 
unor preocupări și aptitudini. Astfel fo
losite, ele generează în multe cazuri din 
pasiune o adevărată a doua profesie

Orele de relaxare constituie timpul 
neangajat al meditației și al lecturii din 
plăcere, al complectăriior de studii, al 
excursiilor și sportului, al muzicii, filmu
lui, teatrului, al rezolvării de treburi 
familiale și obștești, al prieteniei și al 
dragostei.

O parte a timpului neangajat are ca
racter relaxant propriu-zis, alta îmbogă
țește prin consum în mod pregnant viața 
omului. Așa este timpul de culturalizare.

Din felul cum este consumat timpul 
neangajat, din dominațiile ce i se acordă 
poți să cunoști îndeaproape caracteristi
cile de bază ale personalității omului, 
tînărului. Activitățile distractive, dansul, 
șueta la o cofetărie, cafeaua, un șpriț sau 
un pahar de bere sînt, desigur plăcute. 
Ele sînt legate, intim de viața de fiecare 
zi mai ales în anii tinereții, și se cer 
trăite. Dar cum ? Cît ? Pînă unde ?

Un fapt rămîne cert. Este necesar 
să ne gîndim la timpul de care dispunem 
și la acel pe care îl consumăm din timpul 
altora.

Primejdia nedozării timpului de 
relaxare se amplifică atunci cînd mij
loacele sociale de relaxare sînt de cali
tate îndoielnică, atunci cînd se statorni
cesc supraconsumuri, atunci cînd există 
neglijențe, cînd adulții sînt îngăduitori 
sau rămîn indiferenți față de faptul că 
într-un local, un grup de adolescenți a- 
proape copii încep să se întreacă cu 
gluma — sau cînd rămîn netulburați 
sau zîmbesc văzînd o fetiță de 12—13 
ani ce trece pe stradă indecent îmbră
cată și îmbrățișată de un tînăr. în aces
te cazuri, tinerii fură timpul tinereții lor, 
fură din timpul experienței fundamen
tale de viață, fapt primejdios — cu efec
te de contagiune și degradare a celor 
mai frumoși ani ai vieții. Deci atenție, 
fiecare lucru la timpul său I

Prof. Traian Herseni

(Urmare din pag. 1)

socială care întreprinde, de vreo doi ani 
încoace, și cercetări privitoare la timpul 
liber, în special în tdomeniul industrial. 
Unele din rezultatele obținute interesea
ză poate și discuția de față.

în mod schematic, un om care se gă
sește în cîmpul muncii dispune pe zi de 
8 ore de muncă, 8 ore de odihnă și 8 
ore libere, avînd în plus, pe săptămînă 
o zi complet liberă, iar pe an o perioadă 
mai lungă de concediu plătit. în reali
tate, unii se odihnesc mai mult sau mai 
puțin de 8 ore. iar în cele 8 ore libere 
intră și timpul folosit cu spălarea, îm- 
brăcarea. mîncarea. deplasarea la locul 
de muncă, etc.

Cercetările de psihologie socială in
dustrială de la noi au stabilit, din 
punctul de vedere al raporturilor omu
lui cu timpul său cotidian, două tendințe 
principale. Unii își centrează viața pe 
timpul liber, considerînd munca și odih
na ca simple anexe ale acestuia, pe ideea 
că nu omul este făcut pentru muncă și

odihnă, ci acestea sînt în serviciul omu
lui. Literatura de specialitate numește 
tipul acesta de om : homo ludens (omul 
jocului). Alții își centrează viața pe 
muncă, socotind odihna și timpul liber 
ca auxiliare ale ei, pe ideea că esența 
sau misiunea fundamentală a vieții 
umane — scop, nu simplu mijloc — este 
munca, 
creația, sub diferitele lor forme. Acesta 
este un om al muncii productive : homo 
faber.

Cele două tipuri umane au atitudini 
cu totul deosebite față de timpul liber. 
Homo ludens urmărește să-și asigure în 
timpul liber — chiar în detrimentul 
muncii și al odihnei — cît mai multe 
plăceij personale, cît mai multe distrac
ții posibile, pînă la anarhie și, în cazuri 
extreme, prin însăși natura lor foarte 
puțin numeroase, pînă la descompu
nere și decădere. Dimpotrivă, homo fa
ber își organizează timpul liber și o- 
dihna în așa fel, încît să dea muncii 
sale cît mai mult relief, cît mai multă 
eficiență și strălucire. El refuză să-și 
irosească somnul reparator sau să-și 
piardă timpul cu isprăvi nefolositoare, 
care nu contribuie cu nimic la cultiva
rea sănătății, a minții, a inimii. în for
mele extreme, tipul acesta uman mun
cește peste puteri și își sacrifică viața 
pentru realizări pe care le socotește de 
valoare decisivă pentru viața sa și a co
munității din care face parte.

Homo faber este, fără îndoială, su
perior din toate punctele de vedere spe
cific umane, lui homo ludens. Pentru el 
viața este un lucru temeinic și serios, 
pe cînd pentru celălalt ea se oprește la 
suprafață și uneori se pierde în ni
micuri.

Cercetările de psihologie socială de 
la noi sînt pe punctul să stabilească al 
treilea tip de om, care s-ar putea să 
reprezinte, ca tendință, pe omul muncii 
din țările socialiste. Acesta își cen
trează activitatea, în chip conștient și 
organizat, pe viață, care este muncă, dar 
nu numai muncă, cere odihnă dar nu 
numai odihnă, oferă distracții dar nu 
numai distracții, și a.m.d. Viața este 
frumoasă și înălțătoare în complexita
tea, varietatea și multilateralitatea ei. 
Cine-și refuză această complexitate și se 
retrage într-unul singur din multele ei 
compartimente, își sărăcește viața, și-o 
îngustează, și-o secătuiește. Tipul acesta 
uman, care, după opinia mea, este un 
adevărat homo sapiens, adică înțeleptul 
zilelor noastre, își organizează timpul în 
chip rațional, pentru a obține de fiecare 
dată un maximum de intensitate posi
bilă. El întrunește într-o sinteză fericită, 
originală, pe homo faber și homo ludens, 
știind să facă din muncă un joc supe
rior, plin de satisfacții, pășind curajos 
spre acțiuni de inițiativă, inovație, in
venție, creație, progres. El știe însă și 
adevărul că munca înaltă nu poate fi 
obținută fără cultură — cultură fizică, 
tehnică, științifică, filozofică, morală, 
estetică — fără formarea unei persona
lități multilaterale, care este în același 
timp mijloc de creație, dar și scopul su
prem al străduințelor noastre față de noi 
înșine.

Oamenii aceștia se dovedesc superiori I 
în muncă, superiori, în egală măsură, în 
folosirea inteligentă, productivă a 
timpului liber. Ipotezele de lucru ini- I 
țiale au pornit de la părerea că frun- I 
tașii în producție au o activitate mai 
scăzută în timnul liber. Realitatea a 
dezmințit această ipoteză. în majoritatea 
cazurilor, fruntașii în 
fruntași și în activitățile care se desfă
șoară în timpul liber, pe cînd codașii în 
cele mai multe cazuri apar ca atare pes
te tot, fiind, în general, slabi 
inferiori în manifestările lor 
culturale, întrucît își irosesc 
petreceri mărunte, lipsite de 
ții umane adînci.

activitatea, săvîrșirea, opera,

producție sînt

în muncă, 
sociale și 
vremea în 
semnifica-

$

■

■

Clipe de recieere în parcul
Palatului Mogoșoaia

Informații
între 18 septembrie și 1 oc

tombrie, o misiune comer
cială a S.U.A., condusă de 
Paul E. Pauly, directorul Ofi
ciului de promovarea comer
țului internațional din Depar
tamentul Comerțului S.U.A., 
a făcut o vizită în țara noa
stră.

în timpul șederii sale în 
România, misiune'a comer
cială a S.U.A. a vizitat între
prinderi, uzine și instituții din 
orașele București, Ploiești, 
Brașov și Constanța și a avut 
întrevederi cu reprezentanți 
ai vieții economice din 
noastră.

țara

pur- 
sep-

★

în urma tratativelor 
tate la București, la 30 
tembrie a fost semnat, la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Protocolul privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 1965— 
1966, în cadrul Aranjamentu
lui comercial de lungă durată 
între Republica Socialistă 
România și Marea Britanie.

Protocolul semnat prevede 
lărgirea în continuare a 
schimburilor de mărfuri între 
cele două țări.

■A
Joi seara a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Budapes
ta, delegația guvernamentală a 
Cambodgiei, condusă de Son 
Sann, al doilea vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistru coordonator al proble
melor economice, financiare și 
de planificare, consilier per
manent al prințului Norodom 
Sianuk.
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Meciul atletic
de la Timisoara»

TIMIȘOARA (prin 
telefon).

Ieri pista noului 
stadion din Timișoa
ra a primit „botezul" 
întâlnirilor internațio
nale. Pe un timp fru
mos dar cu vînt po
trivnic atleților, s-a 
desfășurat prima zi a 
concursurilor interna
ționale de atletism 
dintre reprezentativa 
noastră și cele ale 
Norvegiei (la bărbați) 
și R. S. Cehoslovace 
(la femei). Cu toate 
că se aștepta o rezis
tență mai mare din 
partea atleților norve
gieni, totuși aceștia, 
după cum ne-a decla
rat și conducătorul lor 
Hakon Lobach, „au 
mers sub ceea ce pre
văzusem". De altfel 
si la Belgrad, conti
nuă delegatul nor
dic, după prima zi, 
am fost conduși cu 15 
puncte, dar în ziua a 
doua am refăcut 10 
puncte din handi
cap“...

Noi putem adăuga 
însă că la Timișoara 
după prima zi situația 
este alta decît la Bel
grad. Atleții români 
conduc cu 20 de

puncte (63—43) și 
după toate probabili
tățile nu vor mai pier
de nimic, ba dimpo
trivă. In schimb la 
fete, după prima zi 
atletele noastre sînt 
conduse cu 8 puncte 
(26—18) și după cum 
spunea antrenorul nos
tru federal Gheorghe 
Zimbreșteanu „numai 
o comportare excep
țională a atletelor ro
mâne mai poate 
schimba balanța vic
toriei în favoarea 
noastră. Rolul princi
pal îl va juca a doua 
atletă româncă din 
fiecare probă. Cu 
mult mai multă am
biție din partea fiecă
rei sportive mai pu
tem cîștiga".

Din desfășurarea 
probelor a plăcut în 
mod deosebit victoria 
cuplului român : Mus
tață — Grecescu la 
10 000 m., victoria lui 
Zamfirescu la 100 de 
m. urmat de Stama- 
tescu, precum și fina
lul dramatic al cursei 
de 1 500 m. plat. O 
mare parte din aceas
tă probă de demi- 
fond s-a alergat în-

• 0 •

tr-un tempo de... ma
raton. Dar, ca la o 
comandă toți concu
rența s-au dezlănțuit 
în ultimul tur, oferind 
o luptă de o rară 
spectaculozitate, din 
care a ieșit victorios, 
în uralele spectatori
lor, Constantin Blo- 
țiu. De altfel toți con
curenta probei au so
sit pe intervalul a 9 
zecimi de secundă, 
ciștigătorul realizînd 
4:00,0. De asemenea, 
victorii am obținut la 
săritura în înălțime 
(Ducu Eugen 2,02 m.), 
aruncarea suliței (So
kol Wolf 70,14 m) și 
triplu salt (Ciochină 
Șerb an 15,83 m.). La 
fete deosebit de dis
putată a fost proba de 
400 m. cîștigată pe 
ultimii metri ai cursei 
de sportiva cehoslova. 
că Eihlerova cu 54,5 
sec. urmată de Ioana 
Petrescu cu 55,2 (la 3 
zecimi de secundă de 
„bătrînul" record al 
probei.

SILVIU 
DUMITRESCU 

antrenor 
de atletism

Congresul Asociației 
internaționale 

a cinematografiei 
științifice

începînd de vineri 1 octom
brie, Bucureștiul va găzdui 
pînă la 12 octombrie lucrările 
celui de-al XlX-lea Congres 
și Festival al Asociației in
ternaționale a cinematografiei 
științifice. Noua reuniune va 
prilejui cineaștilor, prin vi
zionarea a numeroase filme 
documentar-științifice, un 
rodnic schimb de experiență, 
o confruntare directă a opi
niilor.

Se citește darea de seamă 
la adunarea de alegeri U.T.C. 
la cl XI a de la Liceul dr 

Petru Groza
Foto: N. STELORIAN

---------•

ALEGERI

ÌN ORGANIZAȚIILE

U. T. C.
(Urmare din pag. I)

rea generală. Sînt prezenți toți uteciștii. 
Se citește darea de seamă, toți cei din 
sală sînt atenți. E vorba de activitatea 
organizației U.T.G. pe un an de zile, de 
munca fiecărui tînăr în parte.

Au luat euvîntul numeroși uteciștl.
— Secția noastră — spunea unul dintre 

cei prezenți — își îndeplinește cu regu
laritate planul de producție dar aici, în 
adunare, trebuie să vedem cum se achită 
fiecare utecist de sarcinile încredințate.

Atît darea de seamă eît și cel care 
s-au lnserls la «uvînt au apreciat că or
ganizația U.T.G. a antrenat toți tinerii în 
întrecerea socialistă In vederea realiză
rii și depășirii sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate. Progrese au fosl 
înregistrate și In ceea ce privește tntă 
rirea disciplinei la locul de muncă. Or
ganizația U.T.C. a avut grija nu numai 
ca toți tinerii să aibă angajamente con
crete cl și să-i ajute prin forme 
și mijloase Interesante (schimburi de

experiență eu muneitoril mal vîrstnici, 
studierea literaturii de specialitate) în 
îndeplinirea angajamentelor. S-a vorbit 
despre eel mal harniel tineri, evidențiați 
lună de lună in Întrecere dar și despre 
cei pare fas dovada lipsei de răspunde
re in Îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Uteciștii au arătat concret ce ar fi 
putut realiza V. Apostolu, N. Aurică, 
M. Balsan, V. Dintcă, D. Mihai in zerile 
de ore întlrziate de la fneeputul anului 
și pînă acum. S-a subliniat, în timpul 
dezbaterilor, faptul «ă unii tineri care 
lucrează la ciocanele matritoare nu își 
fngrijeso utilajele decît numai atunci 
cînd maiștrii și reglorii le faa observa
ții. Si din această cauză V. Dinică a re- 
butat tntr-o lună 55 de conuri, Emil Tă- 
nase 30 piulițe de siguranță, Ion Dan 19 
-ruei eardaniae. Ei. ca și alții, au făcut 
-a procentul de rebut admis să crească 
de la 0,55 la sută la 0,65.

— Lipsurile semnalate aici — spunea In
ginerul Fierea Ciobanu — au o singură 
cauză : sint tineri care incă nu știu cum

să facă debitarea corectă a materialelor, 
cum să exploateze rațional ciocanele, 
cum să așeze materialul in matrițe și 
atîtea alte amănunte «are, la prima ve
dere par minore, dar în fond au o inTu- 
ență deosebită asupra calității produ
selor pe care le făurim noi. Aceasta din 
cauză că la ambele cursuri de ridi
care a calificării în tot timpul anului 
s-au semnalat multe absențe de la lecții
le care prezentau interes tocmai din 
acest punct de vedere. Tinerii Gh. Cio
lan, M. Balaan, N. Aurică și alții nu-și 
realizează planul de producție tocmai 
din cauza necunoașterii temeinice a 
meseriei. Organizația U.T.C. nu trebuie 
să scape din vedere această importantă 
problemă.

Discuțiile au fost urmate de nume
roase propuneri practice. Ele au fost 
trecute șl în proiectul de hotărîri care 
conține cîteva coordonate esențiale pen
tru activitatea viitoare a organizației 
U.T.C. din secția forjă. Un singur exem
plu : pornindu-se de Ia necesitatea stă-

„Cursa Scìnteli“
Cea de a 4-a etapă a com

petiției cicliste internaționale 
„Cursa Scînteii" desfășurată 
ieri între Timișoara și Hercu- 
lane pe de-a lungul a 215 ki
lometri a fost cîștigată de Lin
gner (R.D.G.), urmat de româ
nul Gonțea, italianul Campi- 
gli și alți cinci alergători. In 
clasamentul general n-au sur
venit schimbări importante 
astfel că, înaintea etapei deci
sive contra cronometrului, po
lonezul Gawliczek continuă să 
dețină tricoul galben secondat 
la 27 secunde de românul Ga- 
briel Moiceanu. Startul din Ti
mișoara s-a dat la ora 9 dimi
neața pe un timp însorit și 
călduros. Pe firul kilometrilor 
se desprind din pluton unul 
cîte unul românii Ciobanu,

Gonțea, Ciocan, germanul 
Lingner, italianul Campigli. La 
Reșița (km 101), unde cicliști
lor li se face o primire entu
ziastă, primul sosește ciclistul 
român Ciobanu urmat de Si- 
mion Ariton, cehoslovacul 
Machac, Gonțea și Ciocan. 
După cîteva ore de odih.iă 
concurența pornesc spre Her- 
culane. Plecarea s-a dat în or
dinea sosirii la Reșița. Sprin
tul cu premii — la trecerea 
prin Caransebeș — este cîști- 
gat de Gonțea talonat de Bra- 
haru și Ciobanu. Plutonul 
fruntaș menține un avans de 
aproape un minut pînă la Her- 
culane. Aici, Lingner îl între
ce la sprintul final cu o ju
mătate de roată pe Gonțea.

pînirii depline a meseriei de către fie
care tînăr, anul acesta vor frecventa 
cursurile de ridicare a calificării profe
sionale absolut toți tinerii din secție. In 
plus, a luat ființă un nou «ere pentru cei 
care lucrează la întreținere. Ideea de la 
care s-a pornit a fost aceasta î produse 
de calitate nu se pot obține deeît numai 
dacă întreții bine utilajele șl daeă faci 
reparații de bună calitate la toate agre
gatele. Lecțiile vor fi predate nu de1 ace
iași lectori, ci de către specialiști în teh
nologie, întreținere, mecanică etc.

A fost o adunare generală cu dezba
teri vil, interesante, o adunare de lucru 
relevînd interesul tuturor uteciștilor 
pentru rezolvarea unor probleme care-i 
preosupă în «el mai înalt grad.

Două capete gindesc 

bine! Dar zece

și mai bine!

Ați asistat la o adunare cînd cei pre
zenți nu iau euvîntul ? Dacă-i privești. în 
acele momente de liniște apăsătoare, ob
servi cum fiecare își găsește, într-un fel, 
ceva de făcut. La o asemenea adunare am 
participat de curînd. E vorba despre adu
narea de dare de seamă și alegeri a orga
nizației de bază U.T.C. din secția scule rec
tificatoare a Uzinelor „23 August“ care a 
avut loo zilele trecute. Fostul secretar al 
organizației U.T.C., Nicolae Stănescu, a ci
tit darea de seamă dar nici unul din cei 
peste 30 de uteciști prezenți nu s-a arătat

interesați să ia euvîntul imediat. Abia 
mai tîrziu, și cu pauze lungi, a început 
înscrierea la cuvînt.

Ne-am adresat unui tînăr :
— Dumneata ai ascultat atent darea de 

seamă ?
— Da.
— Ai putea să spui ceva ?
— Nu, ne-a întrerupt el.
Am făcut semn unui alt tînăr :
— De ce nu te înscrii la cuvînt ?
— N-am ce să spun, a sosit prompt răs

punsul.
Nu e deloo de mirare că treizeci de ti

neri tac, sau mai bine-zis, n-au ce spune. 
Darea de seamă a fost mai mult decît ge
nerală. S-a vorbit despre toate și despre 
nimio concret.

Cum a fost ea alcătuită ?
La început secretarul organizației U.T.C. 

a susținut că la darea de seamă a lucrat 
un colectiv mai larg de tineri. Ceva mai 
tîrziu ne-a spus că acest colectiv era for
mat doar din membrii biroului. După aceea 
însă am aflat că membrii biroului care au 
redactat darea de seamă nu erau nici mai 
mult nici mai puțin decît... doi : secretarul 
și responsabilul cu producția.

Or, una este ca darea de seamă să fie 
făcută de un colectiv și alta numai de doi 
uteciști. Este adevărat, două capete gîn- 
desc bine, dar zece și mai bine I

Dar să luăm un singur aspect, acela al 
ridicării calificării profesionale, problemă 
la care s-au referit îndeosebi cei care 
pînă la urmă s-au înscris la cuvînt.

Iată ce spune, printre altele, darea de 
seamă : „au fost organizate cursuri de ri
dicare a calificării profesionale pentru strun
gari, frezori, rectificatori, ascuțitori...“ Dar 
cîți uteciști au participat la aceste cursuri ? 
10 din 39. Ceilalți? Unii își continuă stu
diile, iar ceilalți au categorii mari de sala
rizare. De unde rezultă că atît cei ce ur
mează învățămîntul de stat, cît și cei cu

Excelenței sale 
Arhiepiscopului 

MAKARIOS 
președintele 

Republicii Cipru

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Cipru, sînt 
bucuros să vă transmit, în nu
mele poporului român, al Con
siliului de Stat și al meu per
sonal, felicitări cordiale și 
urările cele mai sincere pen
tru sănătatea și fericirea dv. 
personală și pentru un viitor 
luminos al poporului cipriot.

CIIIVU STOICA 
președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste , 
România

înapoierea în Capitală 
a tovarășului 

Alexandru Bîrlădeanu
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, care a luat parte la 
lucrările sesiunii a doua a Co
misiei mixte romàno-iu
goslave de colaborare econo
mică.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii Petre 
Blajovici și Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai , 
guvernului și conducători de* 
instituții centrale economice.

Au fost prezenți Iaksa Pe- 
trici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Imperative ale 
vieții studențești

(Urmare din pag. 1)

în simplă înmagazinare pasivă 
de date și fapte ca scop în sine, 
fără legătură și contingență 
cu interesele majore ale omu
lui și cu cerințele vieții. întă
riți de aceea cît mai strîns co
lectivul de lucru din jurul pro
fesorului vostru de la toate 
disciplinele. Faceți din orele 
de seminar sau de laborator 
prilej de dezbateri creatoare, 
căutînd continuu firele ce lea
gă chestiunile în discuție de 
realitate, de problemele pre
zente și viitoare ale poporu
lui și umanității.

Dar mai presus de toate, fa
ceți din timpul vostru — din 
acele ceasuri destinate mun
cii individuale — prilej de am
ple incursiuni în intimitățile 
specialității pe care v-ați a- 
les-o.

Studenția este o profesiune 
în care, ca în oricare alta, poți 
fi artist, dar și un mediocru 
meșteșugar. Depinde de tine. 
Depinde de puterea de dăruire 
pentru această profesiune, 
care, prin lege, durează cinci 
ani, dar în realitate, durează 
toată viața. Pentru că specia
listul rămîne toată viața stu
dent.

Dorința noastră a dascălilor, 
este să avem în această fru
moasă profesiune, studenția,
— numai artiști. Oameni cu 
întrebări creatoare, cu ambi
ții frumoase, cu năzuința de a 
se realiza deplin în viață.

Prin zecile de antene să a- 
jungă la mintea voastră tînă- 
ră, receptivă, bogăția tezau
rului științei și culturii fără 
de care nu se poate înainta pe 
drumul altor cuceriri la care 
veți fi — și trebuie să fiți — 
părtași.

Am așternut aceste gînduri 
pentru voi, astăzi, într-un mo
ment care deși se repetă an 
de an, are mereu ineditul u- 
nor alte împliniri. Ele se vor 
adăuga la cuvintele calde de 
bun venit, la îndemnurile de 
învățătură rodnică pe care vi 
le adresează profesorii cu do
rința sinceră de a vă vedea oa
meni maturi, formați profesio
nal și etic, pregătiți pentru în
făptuirile de mîine care vă vor 
solicita capacitatea creatoare,
— fertilizată de cunoștințe 
trainice multilaterale — ener
gie și entuziasm tineresc.

categorii mari de salarizare nu mai 
au ce învăța. Un lucru e binecunoscut : 
oricît de priceput ai fi în meseria ta, zil
nic apar mașini și metode de muncă noi 
pe care dacă nu le cunoști la vreme ră- 
mîi în urmă.

în mod normal, darea de seamă trebuia 
să scoată în evidență ce a făcut organizația 
U.T.C. pentru a-i ajuta pe tineri să-și ri
dice calificarea profesională. Ce a între
prins concret și care a fost efectul ? Darea 
de seamă vine să argumenteze că biroul 
organizației U.T.C. a încercat să facă un... 
concurs : „Cine știe meserie, cîștigă", dar 
tinerii nu au participat. Cum a fost orga
nizat acest concurs, ce urmărea el, de ce 
totuși tinerii nu au participat ?

în continuare, darea de seamă amintește 
că se putea face mai multă economie de 
metal dar vinovați sînt... 4 tineri care nu 
au dat atenție recondiționărilor ; unii sînt 
indisciplinati și așa mai departe. Nimic, de 
data aceasta, absolut nimic despre Ceea 
ce s-a făcut sau se putea face de către 
organizația U.T.C. pentru întărirea disci
plinei, pentru a sprijini tinerii să reali
zeze economii, să-i ajute să-și ridice ne
contenit nivelul de cunoștința profesio
nale. Ascultînd o asemenea dare de sea
mă foarte generală, care nu anali
zează munca organizației U.T.C., ce pot 
spune tinerii ? Aceasta este, printre altele, 
urmarea firească a modului în care a fost 
alcătuită darea de seamă. Nu s-a cerut, la 
întocmirea ei, părerea specialiștilor secției, 
a tinerilor. La fel s-a procedat și cu pro
iectul de hotărîri. După spusele fostului 
secretar, proiectul a fost alotătuit de un 
„larg“ colectiv. Am discutat cu tovarășul 
Petre Ifrim — membru al acestui co
lectiv, care ne-a relatat t „Mi-a dat 
tovarășul secretar o ciornă pe care am 
transcris-o pe curat" Proiectul de hotărîri 
conținea doar niște propuneri generale 
care nu angajau pe nimeni. Așa cum



p

In excursie la Poiana Brașovului
Foto: AGERPRES
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Intilnire cu poezia

Marea sărbătoare a poporului chinez
oporul chinez sărbătorește astăzi 
împlinirea a 16 ani de la procla
marea Republicii Populare Chi
neze, încununare a marii sale vic
torii în lupta dusă sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez, 
împotriva 
reacțiunii 
mului.

Instaurarea puterii 
eră nouă în Istoria poporului chinez. Descă
tușat din lanțurile robiei seculare, din înapo
ierea economică a trecutului de asuprire și 
exploatare, harnicul și talentatul popor al 
Chinei noi a realizat în perioada scursă de 
la eliberare adînci transformări revoluționare 
în toate domeniile vieții sociale, a desfășurat 
o muncă gigantică obținînd mari succese în 
opera de construire a socialismului.

Datorită muncii pline de abnegație desfă
șurată sub conducerea Partidului Comunist 
Chinez, în anii puterii populare capacitatea 
industriei a crescut de mai multe ori, au luat 
ființă noi ramuri industriale de cea mai mare 
importanță pentru avîntul economiei, au fost 
construite numeroase uzine, fabrici, hidrocen
trale. Industria constructoare de mașini cu
prinde astăzi o gamă largă de produse: ma- 
șini-unelte, automobile, mașini agricole, gene
ratoare termo-electrice și hidro-electrice etc. 
în prezent, o mare parte din necesarul de 
mașini și utilaje al R.P. Chineze se produce 
în țară. Odată cu dezvoltarea industrială, ști
ința și tehnica au luat un avînt deosebit.

Realizări de seamă s-au obținut și în dez
voltarea agriculturii. An de an ea este înzes-

forțelor coalizate ale 
interne și imperialis-

populare a deschis o

trată cu tot mai multe tractoare șl alte ma
șini agricole, cu îngrășăminte chimice. Au 
fost întreprinse, de asemenea, lucrări de hi
droameliorații și de irigare.

Ca urmare a realizărilor dobîndite în dez
voltarea economiei, crește nivelul de trai al 
celor ce muncesc de la orașe și sate.

Poporul român, care nutrește sentimente de 
adîncă prietenie și prețuire față de marele 
popor chinez, se bucură din toată inima de 
succesele obținute de R.P. Chineză. între Re
publica Socialistă România și R. P. Chineză 
se dezvoltă continuu relații de prietenie și 
colaborare frățească, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, pe respectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, egalității 

în drepturi, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc și întrajutorării to
vărășești. An de an se dezvoltă schimburile 
economice, colaborarea în domeniile tehnico- 
științific și cultural dintre țările noastre.

Popoarele român și chinez, alături de cele
lalte popoare ale lumii, sînt adînc interesate 
în preîntîmpinarea primejdiei unui nou răz
boi mondial, în triumful cauzei păcii. Țara 
noastră se pronunță cu 
stabilirea neîntîrziată a 
ale Republicii Populare 
ția Națiunilor Unite.

De ziua marii sărbători a R.P. Chineze, po
porul român, tineretul transmit poporului ~ și 
tineretului din China, odată cu cele mai căl
duroase felicitări, urarea de a obține noi și 
mari succese în opera de construire a socia
lismului, în înflorirea patriei sale.

hotărîre pentru re- 
drepturilor legitime 
Chineze la Organiza-

u

A m fost prezent 
la multe întîlniri 
ale scriitorilor cu 
cititorii. Pînă nu 
de mult ocupam 
un loc cuminte 
în sală, rîvnind 
un loc sus, pe 
scenă iar, de cu-

rînd, în vîrtejul tinerei poezii, 
am urcat pe scenă ca să recit, să 
citesc, versuri proprii în fața as
cultătorilor. îmi amintesc de prima 
întâlnire de acest fel la care am 
participat. Eram elev la liceu și 
frecventând asiduu redacțiile, cu
noșteam cîțiva poeți pe care școa
la i-a invitat prin mine la o șeză
toare literară. Am ascultat atunci 
primele versuri ale poeților 
contemporani. Țin minte vo
cea gravă și caldă a regretatului 
poet Mihu Dragomir, care m-a 
impresionat profund. Faptul că 
astăzi pe unele scene pot fi văzut 
și eu, în rînd cu alți poeți, tineri 
sau vîrstnici, este datorat în mare 
parte acelui prim contact cu 
poeții pe care un elev ca mine, 
l-a transformat în eveniment cos
mic. At,ît eram de înfierbîntat in
cit după ce poeții au citit câte 
două poezii, la propunerea di-

rectoarei școlii am citit și eu, e 
drept mai multe poezii, vreo 50 I

Călătorind în ultimii ani prin 
țară, am participat la multe șeză
tori, am învățat multe, am fost 
aplaudat sau nu, m-am bucurat 
sau m-am întristat. Din experien
ța mea șl din vechea experiență 
(aceasta mai ales) a altora, am 
înțeles cîteva lucruri pe care voi 
încerca să le formulez aici.

Este foarte important, la o ase
menea intilnire, modul în care 
apari, modul exterior și interior 
în care apari. Este important ca 
sala să știe dacă îi aparții cumva, 
dacă te înrudești cu ea. Aceasta 
chiar înainte de a începe lectu- 
rile. Calitatea poeziilor are im
portanța cea mai mare, evident. 
Cred că în publicul larg trebuie 
citite poezii verificate de timp. 
Trebuie citite poezii care încheie 
etape în dezvoltarea unei indivi
dualități, poezii reprezentative. A 
experimenta în public o poezie 
care nici din punctul tău de ve
dere n-are durată, a propune 
unor alte caractere o poezie care 
nici ție nu ți-e familiară, apropia
tă 
universul unui poet 
prin toate 
una, două

iată o eroare ! Intrarea în 
sp face nu 

poeziile sale ci prin 
poezii care revin. Ca-

zuri ilustre mă obligă să susțin 
asta.

Și, vorbind despre poeziile ci
tite în public, ating și 'chestiunea 
publicului. Aci cred că se cu
vine de la început să subliniez 
fericirea mea de a fi participat la 
cîteva astfel de șezători foarte 
bine organizate, sincere, intime, 
profunde. Citez numai o ultimă 
șezătoare cea de la Brașov, orga
nizată recent de Comitetul regio
nal U.T.C. Brașov. Atmosferă 
deschisă, sală receptivă, compe
tență, tinerețe adevărată.

Sînt însă multe întîlniri, prea 
multe întîlniri, organizate formal, 
ca să satisfacă foamea de cifre a 
unor procese-vărbale. Îmi amin
tesc de situația penibilă în care 
s-a aflat un grup de poeți cînd 
la o grădină de vară mai multi 
erau poeții pe scenă decît ascul
tătorii pe bănci. Formalismul uci
de orice inițiativă. Poezia trebuie 
să fie sinceră, pentru că numai în 
imperiul sincerității ea poate fi 
receptată puternic. Dezvoltarea 
gustului de poezie trebuie să co
respundă dezvoltării poeziei. A- 
ceasta este o reciprocitate ne
cesară.

ADRIAN PĂUNESCU

NICHITA STANESCU

AERUL ȘCOLILOR
Vine un 
răsfoind 
Se dă o 
și spiritul celor iluminați.

aer pătrunzător de școli 
frunzele copacilor întomnați, 
nevăzută luptă între candori

Neștiința cea cu o mie de aripi 
rămîne cu o aripă ruptă

Cîștigă un măr, o pară, o prună 
un strugure — invizibila luptă.

Din nou reîncep bătăliile toamnei.
Din bănci, cu snopi de lumină se trage 
în neștiința cea cu o mie de coarne 
ca de răgace,
și ea ca un melc, speriată,
corn după corn în sine și-l trage.

Orașul frumuseții

A călătorit multe 
de kilometri 

nord-estul Chi- 
și pînă în sud, 
zona temperată

m 
mii 
din 
nei 
din
a tării și pînă în 
cea subtropicală, 
zona primăverii 
veșnice. In orașul 

Hanceu am întîlnit un ciudat 
amestec de vegetație specifică 
climei temperate, alături de 
palmieri, bambuși, magnolii și 
alte specii caracteristice zone
lor calde. Locuitorii Hanceului 
spun despre orașul lor: „cerul 
este deasupra, dar raiul este 
la Hanceu". De fapt, întregul 
oraș poate fi asemuit cu o 
imensă stațiune de odihnă. 
Punctul de atracție pentru mii
le de turiști care vin aici îl con
stituie împrejurimile lacului Si 
Hu. Pe malurile sale lungi de 
peste 15 km sînt nenumărate 
vile atrăgătoare, parcuri care 
însumează multe sute de hecta
re, pagode cu o vechime de 
sute de ani. în ultimii ani, Han- 
ceul, ca și multe alte orașe ale 
Chinei, s-a transformat dintr-un 
oraș consumator într-un oraș 
productiv. Gazdele ne relatează 
că prin aceasta ei înțeleg dez
voltarea rapidă în primul rînd 
a industriei care produce o ga
mă variată de produse cunoscu
te și în alte locuri.

Am vizitat, între 
drocentrala Sin An 
struită pe fluviul 
nume. Capacitatea acestei 
drocentrale este de 652 de mii 
kW. Toate utilajele și agrega
tele montate aici au fost produ
se în întregime în R. P. Chine
ză la întreprinderile 
bin, Șenian ș.a., iar 
âu fost întocmite de 
stitutul de proiectări 
din Șanhai. Multe uzine au pro
dus pentru prima dată utilaje

specifice hidrocentralelor. Gaz
dele ne-au povestit că prin con
struirea acestei hidrocentrale se 
produce energie electrică iefti
nă, atît pentru orașul Hanceu, 
cît și pentru Șanhai, Nankin ș.a. 
în afară de aceasta, datorită 
marelui Iac de acumulare, creat 
între munți, s-au ferit de inun
dații mari suprafețe de teren și 
s-au creat condiții bune de na
vigație pe fluviu. Pentru a ne 
da seama de însemnătatea aces
tui lucru este suficient să a- 
mintim că înainte de construi
rea barajului, pe fluviul Sin An 
Cean, ‘ perioada ploilor,

de căiătorie

altele, hi- 
Cean, con

çu același 
hi-

din Har- 
proiectele 
către In- 
hidraulice

curgeau 14 mii metri cubi de 
apă pe secundă, iar în perioa
da secetei numai cîteva mii 
metri cubi.

Construcția acestei hidrocen
trale a constituit, totodată, un 
adevărat examen al capacității 
tehnice și o școală de formare 
a cadrelor de constructori care, 
în prezent, lucrează pe șantie
rele altor obiective industria
le asemănătoare. Directorul hi
drocentralei ne-a povestit că, în 
total, în timpul construirii hi
drocentralei au fost pregătite 
peste 6 000 de cadre tehnice. 
Hidrocentrala a fost pusă în 
funcțiune cu un an mai devre
me față de prevederi.

La Hanceu se produc nu nu
mai mărfuri ale industriei ușoa
re și alimentare obișnuite, ci și 
unele dintre cele mai frumoa-

se obiecte de artizanat. Ana vi
zitat fabrica de broderii de mă
tase, unde se poate spune că 
aproape fiecare muncitor este, 
în același timp, și un artist. 
Față de 100 de sortimente, cîte 
se fabricau înainte de eliberare, 
în prezent numărul acestora a 
ajuns la peste 1 000. Aici se 
realizează obiecte de o frumu
sețe nebănuită. între altele, sînt 
tesute pe pînză peisaje care re
produc în miniatură frumusețile 
naturale din 
Si Hu.

în această 
populare am 
vizităm și o 
producție — 
în apropierea Hanceului.\Briga- 
da este specializată în cultura 
ceaiului. Cu această ocazie, am 
făcut cunoștință cu multe din 
preocupările și obiceiurile e- 
xistente în satul chinez. Sîntem, 
desigur, întîmpinați cu flori și 
cu ceai, cu aroma specifică, îm
bietoare. Tinere fete care cule
geau ceaiul dovedeau o agili
tate aproape de neînchipuit. 
Ele ne-au povestit că în trecut 
producția de ceai la hectar nu 
trecea de 500 kg, iar în pre
zent a ajuns la aproape 2 000. 
în sat au fost construite multe 
case noi, s-a instalat lumina e- 
lectrică, au fost procurate 26 de 
mașini pentru prelucrarea cea
iului, s-au construit multe o- 
biective . social-culturale.

Ne-am întors la Hanceu, în
tr-un amurg, cînd luminile ora
șului se reflectau cu claritate 
în apele lacului Si Hu. Cîțiva 
dintre creatorii de modele de la 
fabrica de broderii de mătase 
schițau cu măiestrie minunata 
priveliște a orașului și împre
jurimilor sale.

parcul și lacul

parte a Chinei 
avut prilejul să 

brigadă mare de 
Mei Gia-u situată

C. BADESCU

Joi după-amiază a avut loc 
în Capitală adunarea festivă 
organizată de Consiliul Cen
tral al Sindicatelor și Institu
tul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, cu pri
lejul celei de-a XVI-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Au participat tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorg'he Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, ai 
unor instituții centrale, oa
meni de artă și cultură, nu
meroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. P. Chineze, pre
cum și conducătorii Expoziției 
construcției economice a R.P. 
Chineze și alți oaspeți chinezi 
aflați în țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Chineze și Republicii So
cialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
Ion Preoteasa, secretar al Con
siliului Central al Sindicate
lor.

Luînd cuvîntul, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, a 
subliniat că victoria revoluției 
populare și proclamarea Re
publicii Populare Chineze con
stituie un eveniment de în
semnătate istorică în dezvol
tarea multilaterală a Chinei, 
contribuind la creșterea forțe
lor socialismului și 
plan mondial.

Vorbitorul a arătat 
an China populară 
pași pe drumul progresului și 
s-a referit pe larg la realiză
rile în toate domeniile de ac
tivitate : economic, cultural, 
social și al ridicării continue 
a nivelului de trai. Pro
ducția industrială cunoaște 
o dezvoltare continuă, se 
realizează produse de un 
înalt nivel tehnic și cu un 
sortiment bogat, aparate de 
mare precizie. O mare parte 
a mașinilor și utilajelor ne
cesare economiei în plină dez
voltare este asigurată din pro
ducția internă. Realizări de 
seamă s-au obținut și în dez
voltarea agriculturii, prin spo
rirea recoltelor, dotarea ei cu 
tot mai multe mașini și uti
laje, extinderea folosirii în
grășămintelor și a irigațiilor.

în anii puterii populare, noi 
prefaceri au avut loc și 
meniul învățămintului, 
ței, culturii și artei, 
realizări obținute prin 
și lupta poporului chinez sub 
conducerea Partidului Comu
nist în construirea socialis
mului — a subliniat vorbito
rul — au <, făcut să crească 
prestigiul Chinei populare în 
lume. Considerînd că este cu 
totul nerealist să se conceapă 
rezolvarea problemelor inter
naționale fără participarea 
R. P. Chineze, Republica So-

păcii pe

că an de 
face noi

în do- 
știin- 

Marile 
munca

ANOTIMP
1!

NUNȚI DE

o coroană de struguri

Apoi, vin nunțile 
aidoma unei cozi 
Mirele-și pune o 
drept verighetă. în fruntea toamnei merg mirii 

și-n șir după ei, cît e țara 
nuntașii se pierd în vară, și chiar 
în cea care-a fost, primăvara.

mari
de cometă 
horă de lăutari

ele vestesc primăvara,
iar atunci cînd primăvara se ridică, 
șantierele și-adaugă primăvara lor 
Ia primăvara țării 
ca-ntr-o coloană fără sfîrșit.

Cirezile toamnei, pe ruguri 
înalță un cer de mirosuri plăcute.

Mireasa își pune 
și una de nori în volute.

TOAMNĂ

UN SINGUR
Șantierele nu au decît 
un singur anotimp, 
în miezul verii, ele vesteso primăvara 
în miezul toamnei, ele vesteso 
primăvara 
în miezul iernii

Expoziția 
Arta fotogri 

chineză“
Începînd de joi 30 septem

brie, publicul bucureștean 
poate vizita expoziția „Arta 
fotografică chineză“, deschisă 
în sala Nicolae Cristea. Expo
ziția este organizată sub aus
piciile Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, cu prilejul celei de a 
16-a aniversări a proclamării 
R. P. Chineze.

R. P. CHINEZĂ. Aspect de 
la o mină din regiunea car

boniferă Kailan

cialistă România militează 
consecvent pentru restabilirea 
dreptului legitim al R. P. Chi
neze la O.N.U.

Poporul român nutrește sen
timente de adîncă prietenie șl 
prețuire față de marele popor 
chinez, se bucură din toată 
inima de succesele obținute de 
Republica Populară Chineză. 
Realizările poporului chinez, 
ale poporului român, mobilizat 
în înfăptuirea marilor sarcini 
trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, realizările tuturor 
țărilor socialiste, întăresc for
țele socialismului, prestigiul și 
puterea sa de atracție, sporesc 
forțele care luptă pentru 
apărarea păcii.

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză sînt unite prin relațiile 
trainice de prietenie și colabo
rare frățească statornicite în 
anii de după eliberare. Ne 
exprimăm satisfacția pentru 
faptul că relațiile frățești din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Chineză, întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului, 
internaționalismului socialist, 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc se dezvoltă și 
se adîncesc continuu, ceea ce 
corespunde intereselor ambe
lor țări și ale întregului sistem 
mondial socialist.

Principala forță a progresu
lui social contemporan, a asi
gurării păcii și securității o 
constituie țările socialiste. De 
aceea, în condițiile actuale in
ternaționale, întărirea unității 
și coeziunii sale capătă o im
portanță deosebită.

în această zi de mare săr
bătoare — a spus în încheiere 
vorbitorul — adresăm poporu
lui frate chinez, o dată cu feli
citările noastre călduroase, 
urări de noi succese în cons
truirea socialismului.

în cuvîntul său, ambasa
dorul R.P. Chineze, Liu Fan, a 
arătat că în cei 16 ani ce au 
trecut de la nașterea Republi
cii Populare Chineze, popoare
le de diferite naționalități ale 
țării sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Chinez au 
desfășurat o profundă revolu
ție socialistă pe fronturile 
economic, politic și ideologic 
și au obținut realizări însem
nate în construcția socialistă.

Vorbitorul s-a 
larg la realizările obținute de 
poporul chinez în diferite do
menii. El a arătat că R.P. Chi
neză dispune acum de un sis
tem industrial socialist relativ 
puternic, independent și de 
sine stătător. întreaga agricul
tură înfățișează o imagine de 
dezvoltare generală a produc
ției cerealiere și a materiilor 
prime industriale, de sporire 
multilaterală a producției a- 
gricole, forestiere, animale, 
auxiliare și piscicole. O dată 
cu creșterea producției indus
triale și agricole, aproviziona
rea cu mărfuri pe piață este 
relativ abundentă, iar prețu
rile sînt stabile.

Cultura, învățămîntul și ști
ința din R. P. Chineză au cu
noscut, de asemenea, o uriașă 
dezvoltare.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că poporul chinez, se 
bucură să vadă că, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român și a guvernului, harni
cul și talentatul popor român 
a obținut mari victorii în 
construirea socialismului. Prie
tenia dintre poporul chinez și 
poporul român este bazată pe 
marxism-leninism și pe inter
naționalismul proletar. Sîntem 
bucuroși să constatăm, că în 
ultimii ani, colaborarea și în
trajutorarea dintre țările noas
tre în domeniile politic, econo
mic, cultural și tehnico-știin- 
țific se întăresc zi de zi.

Urăm poporului frate român 
să obțină .succese noi și mai 
mari în construcția socialistă, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român !

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

(Agerpres).

referit pe

dealtfel e cunoscut, fiecare membru al 
comitetului U.T.C. pe uzină răspunde de 
pregătirea și desfășurarea adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază U.T.C. De 
această adunare a răspuns un membru din 
comitetul U.T.C. Dar din cauză că în ziua 
tinerii adunării de alegeri el nu se afla în 
uzină, comitetul U.T.C. a trimis un alt 
împuternicit, care în ceasul al 12-lea nu a 
putut ajuta practic cu nimic organizația de 
la sculărie. împutemiciții nu trebuie să fie 
numai prezenți la adunare, ei trebuie să 
dea un ajutor concret la pregătirea și 
organizarea adunărilor pentru dări de 
seamă și alegeri în organizațiile de care 
răspund.

Pe ce bază

discutăm ?

Dacă cineva ne-ar cere o părere despre 
adunarea generală de alegeri a organizației 
U.T.C. din clasa a Xl-a E, Liceul „Dr. 
Petru Groza“ din București, am fi nevoiți 
să spunem : ne-a plăcut și nu ne-a plăcut. 
Și iată de ce ?

Te afli la o adunare generală a unei 
organizații U.T.C. din clasa a Xl-a. Te aș
tepți, firesc, să vezi că uteciștii din clasă 
(elevi în clasa Xl-a, repetăm I) să dezbată 
și să analizeze profund, într-un spirit con
structiv, problemele muncii lor, rezultatele 
pe fcare le obțin în procesul instructiv- 
educativ. Dar, rămîi pur și simplu surprins 
cînd vezi că după ce s-a citit darea de 
seamă cu greu se înscrie cîte unul la cu- 
vînt. într-adevăr, darea de seamă nu ridică 
nici o problemă. Și de aceasta se face 
vinovat biroul U.T.C. pe clasă. Dar fie
care utecist are nu numai dreptul, ci și 
datoria să-și spună părerea. N-au nimic

de spus despre activitatea organizației în- 
îr-un an întreg ? Despre situația la învă
țătură a clasei ? (în cadrul întrecerii din 
școală, clasa lor s-a situat în permanență 
pe ultimul sau penultimul loc I). Au avut 
necazuri cu indisciplina: cîțiva elevi au 
fost eliminați. N-ar trebui ca în această 
adunare generală să se analizeze temeinic 
și asemenea aspecte ? în anul școlar în 
curs elevii acestei clase au în față 
două examene de bază: maturitatea 
și admiterea în facultate. Nu au 
nimic de propus, n-au de dat nici o 
sugestie pentru ca propria lor pregătire 
să fie cît mai bună ? Darea de seamă a 
epuizat această problemă doar într-o sin
gură frază, la sfîrșit. Dacă mai arătăm că 
în cuprinsul ei nu s-a vorbit pe larg des
pre nici o acțiune întreprinsă de organi
zația U.T.C., că analiza a fost făcută „la 
general", fără argumente convingătoare, ne 
dăm seama că acest document de bază al 
adunării a fost întocmit în grabă și la un 
mod superficial. După multe invitații. — 
așa cum n-ar trebui să se întîmple — s-a 
înscris la cuvînt un număr de uteciști. Ei 
au vorbit despre neajunsurile din viața 
clasei. Elevii Felicia Homaru, Mihaela 
Cristescu, Victor Dimitriu au arătat că si
tuația generală a clasei la învățătură a fost 
slabă, submediocră: un singur elev din 
clasă a avut media peste 8 și, în final, 
clasa avea 10 corijenți! S-a mers, multă 
vreme pe linia minimei rezistențe : doar 
cîțiva elevi luau note de 7, iar restul 
6 și 5.

— Sînteți o clasă cu nivel slab la învă
țătură, dar nu cu posmilități slabe, spunea 
profesorul diriginte. Sînt elevi care tind 
să obțină acel 5 de trecere. Mihaela Cri
stescu, Olga Ochea, Cristina Panaitescu, 
Ștefania Pîrșu, Victor Dimitriu ar fi putut 
obține medii peste 8. Exemplul, experien
ța elevilor fruntași n-au fost folosite pentru 
a-i stimula și pe ceilalți. Aceasta, soco
tesc eu, se datorește și slabei activități, pe 
linie profesională, a biroului U.T.C. E ade

vărat însă că nici uteciștii din clasă n-au 
sprijinit suficient biroul organizației de 
bază.

Au rămas ca obiective asupra cărora tre
buie să stea în permanență îndreptată a- 
tuația noului birou ales, îmbunătățirea si
tuației generale la învățătură : disciplina și 
cultural generală a elevilor — obiective în
scrise și în proiectul de hotărîri.

Producția
J»

pe primul plan

Douăzeci și cinci de tineri s-au adu
nat, în seara aceea, să analizeze munca 
organizației U.T.C. din brigada I pe un 
an de zile. Ce a fost bun, ce nu a fost la 
nivelul cerințelor, și mai ales ce trebuie 
făcut în viitor, sînt întrebările la care s-a 
străduit, fiecare, să dea cel mai bun răs
puns. Fie că s-au referit la activitatea lor 
sau la cea a tovarășilor de muncă, toți cei 
care au luat cuvîntul au făcut o analiză te
meinică a muncii depusă de organizația 
U.T.C. privind angrenarea tinerilor la în
deplinirea planului de producție al brigăzii. 
Și s-a pornit de la un mio calcul: la grîu, 
de pildă, brigada nr. 1, de la cooperativa 
agricolă de producție din comuna P’icu, 
raionul Slobozia, adică brigada lor, a ob
ținut cu peste 20 kg la hectar mai mult 
decît celelalte două brigăzi. De unde pro
vine această diferență ? Pămîntul nu a fost 
mai bun decît pe celelalte tarlale și nici 
natura nu a fost mai darnică în ploi cu 
cei din brigada I. Brigadierul, inginerul 
agronom, tinerii care au luat cuvîntul, au 
demonstrat că acest rezultat e rodul muncii 
lor, al perseverenței cu care au nnlicat re

gulile agrotehnicii înaintate, reguli cu care 
toți au făcut cunoștință la cursurile agro
tehnice, din cărțile de specialitate pe care 
le-au studiat. Membrii acestei brigăzi au 
încorporat în sol cea mai mare cantitate 
de îngrășăminte naturale, au executat în- 
sămînțările în epoca optimă, au administrat 
uniform îngrășămintele chimice, (ceea ce 
nu au făcut celelalte două brigăzi) și au 
terminat primii recoltatul, evitînd în acest 
fel orioe pierderi.

în scopul dezvoltării la tineri a dra
gostei față de muncă, față ide cooperativa 
agricolă de producție, organizația U.T.C. a 
întreprins unele acțiuni interesante cu un 
bogat conținut educativ cum ar fi serile 
de calcul, în care un specialist din coope
rativă a analizat, la tablă, ce au realizat 
tinerii care au lucrat efectiv în cooperativa 
agricolă.

S-a încetățenit aici obiceiul, ca inginerii 
agronomi Ion Zamfiresou și Olimpia Mi-

rică, președintele cooperativei agricole, Ma
rin Soare, să fie invitați la adunările gene
rale U.T.C. să vorbească despre sarcinile ce 
revin tinerilor în creșterea producției agri
cole. Alteori, la aceste adunări specialiștii 
cooperativei agricole vorbesc despre unele 
metode noi de muncă în agricultură, despre 
ce pot face tinerii pentru ca lucrările să 
fie efectuate la un nivel agrotehnic supe
rior.

Apreciind experiența bună acumulată și 
care trebuie dezvoltată în viitor, uteciștii 
nu au trecut cu vederea nici lipsurile. Ei 
au criticat faptul că nu întotdeauna orga
nizația U.T.C. a întreprins măsuri operative 
pentru combaterea, la unii tineri, a unor 
atitudini necorespunzătoarea față de muncă. 
S-a propus ca, în continuare, organizația 
U.T.C. să se preocupe de educația tineri
lor, să foloseacă cele mai potrivite forme 
prin care să dezvolte la aceștia dragostea 
față de muncă.

A aspecte de la unele adunări de dări de seamăm relatat cîteva aspecte de la unele adunări de dări de seamă 
și alegeri. Firește, ele nu pot alcătui un tablou cît de cît com
plet al numeroaselor probleme pe care le ridică tinerii în 
cadrul dezbaterilor. Dar chiar și numai acestea cer un studiu 
atent. Nu ne propunem să tragem aici concluzii. Cîteva în
vățăminte însă se impun a fi subliniate,

în primul rînd trebuie acordată mai multă atenție pregătirii 
adunărilor, a documentelor ce urmează să fie prezentate. Da
rea de seamă ca și proiectul de hotărîri să fie rezultatul con

sultării tuturor uteciștilor, a specialiștilor și conducătorilor din unitatea res
pectivă. Dezbaterile vor fi cu atît mai rodnice cu cît aceste documente, ca și 
cuvîntul tinerilor, evitînd să pună pe același plan toate problemele analizate, 
se vor axa pe aspectele esențiale ale activității organizației U.T.C.

Important este ca adunările de alegeri să contribuie în mod practic la 
stimularea inițiativei, a energiei creatoare a tinerilor, să scoată la lumină și să 
combată lipsurile din activitatea organizației, din munca tinerilor, manifestările 
de indisciplină, de formalism și rutină.

Hotărîtor pentru eficacitatea hotărîrilor și propunerilor este trecerea ime
diată la munca pentru traducerea lor în fapte, repartizarea uteciștilor cores
punzător pregătirii și priceperii fiecăruia, atragerea la realizarea sarcinilor a 
tuturor tinerilor.

în felul acesta întreaga muncă de organizație va avea de cîștigat, iar ute
ciștii, toți tinerii vor înțelege mai bine ce au de făcut, contribuția lor la înde
plinirea tuturor sarcinilor de producție va spori considerabil.
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Recepția 
de la Pekin

PEKIN S0 (Agerpres). — Joi 
seara, Citi En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
a oferit o recepție cu prilejul ce
lei de-a 16-a aniversări a procla
mării republicii.

La recepție au participat Mao 
Țze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, Liu Șao-ți, președin
tele R. P. Chineze, Sun Țin-lin, 
și Dun Bi-u, vicepreședinți ai 
R. P. Chineze, Ciu De, președin
tele Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, Den 
Siao-pin, secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez și alți con
ducători de partiX și de stat.

Au fost prezenți oaspeți de 
peste hotare, precum și membri 
ai corpului diplomatic din Pekin.

Premierul Ciu En-lai a rostit 
o cuvîntare.

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a 
trimis ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Chineze, Cen I, o telegramă de 
felicitare, în care îi urează noi 
succese în eforturile consacra
te cauzei socialismului și asi
gurării păcii și își exprimă 
convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare frățea
scă dintre celò două țări se vor 
adînci continuu.



Franța: Vizita delegației Succesul

C. C. al P. C. Ä
PARIS 30. Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite :

Delegația C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici și însoțită de 
Lucien Mathey, membru al 
C.C. al P.C. Francez, și-a con
tinuat vizita în departamentul 
Seine-et-Oise. Delegația a vi
zitat miercuri orașul Corbeil. 
La sediul municipalității a 
avut loc o întîlnire cu membri 
ai Consiliului municipal, cu 
reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale locale și ai organiza
ției locale. a P.C.F. Roger 
Combrisson, primarul orașului, 
și Robert Limousin, secretarul

--------- •.

Dezbaterile

organizației locale a P.C.F., 
au salutat călduros delegația 
C.C. al P.C.R.

După o masă tovărășească, 
la care au luat parte condu
cători ai organizației comu
niste locale și consilieri muni
cipali comuniști și socialiști, 
delegația C.C. al P.C.R., înso
țită de primarul orașului, a 
vizitat marea imprimerie 
Crete din localitate, precum 
și o serie de realizări edilitare 
ale municipalității.

După-amiază, la sediul orga
nizației locale a P.C.F. a avut 
loc o întîlnire între membrii 
delegației C.C. al P.C.R. și mi
litanti ai celulelor P.C.F. din 
diferite întreprinderi, instituții 
și cartiere din Corbeil.

în seara aceleași zile, dele
gația C.C. al P.C.R. a plecat 
în departamentul Gard din 
sudul Franței.

artiștilor
români

la Phenian
PHENIAN 30 (Agerpres). — 

Artiștii români Lela Cincu, 
Gheorghe Popa șl Daniel Podlov- 
schi au prezentat la Phenian un 
spectacol de gală, organizat sub 
auspiciile Ministerului Culturii 
din R.P.D. Coreeană.

Au luat parte Ri Cean San, ad
junct al ministrului culturii, Kang 
Gu Iang, vicepreședinte al Comi
tetului de Relații Culturale cu 
Străinătatea, oameni de artă și 
cultură. Au fost de față șefi ai 
misiunilor diplomatice, precum 
și atașați culturali.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes, artiștii fiind îndelung 
aplaudați.

de la O.N.U» ■
NEW YORK 30 Trimisul spe

cial Agerpres Nicolae lonescu 
transmite :

Joi dimineața, în cadrul dezba
terilor generale din Adunarea 
Generală și-au rostit cuvîntările 
reprezentanții Republicii Mali, 
Libanului, Turciei și Irlandei. 
Războiul din Vietnam „a fost im
pus eroicului popor vietnamez 
care luptă pentru independență șl 
unitate națională", a declarat 
printre altele ministrul de ex
terne al Republicii Mali, Ousman 
Ba.

Problema colonială a fost 
obiectul unei analize amănunțite 
și în cuvîntarea ministrului dc 
externe al Libanului, Georges 
Hakim. EI a declarat că delega
ția libaneză „Deplînge în cel mat 
înalt grad recenta acțiune a Ma
rii Britanii care a suprimat con
stituția în Aden".

v Cea mai mare parte a cuvîn- 
fării ministrului de externe al 
Turciei, Hasan Isîk, a fost con
sacrată problemei cipriote și liti
giului care a apărut în legătură 
cu această problemă între țara 
sa și Grecia. El s-a referit însă 
și la alte aspecte ale situației in
ternaționale, printre care proble
ma dezarmării, necesitatea lichi
dării colonialismului, sub toate 
manifestările sale, și a oricăror 
forme de discriminare rasială etc. 
Vorbind despre intențiile țării 
sale de a întreține relații bune cu 
toate țările vecine, Hasan Isîk a 
arătat că „relațiile Turciei cu ță
rile balcanice se dezvoltă în mod 
pozitiv".

Paralel cu dezbaterile generale 
care au loc în Adunarea Genera
lă; cornițele principale ale O.N.U. 
și-au început și ele lucrările.

în discuțiile din comitetul pen
tru problemele social-umanitare 
și în comitetul pentru probleme 
administrative și bugetare au loc 
dezbateri pe marginea bugetului 
adițional pe anul 1964 și a buge
tului pe anul 1965 — ambele 
probleme din așa-numita catego
rie a „punctelor restante", neso
luționate în cursul sesiunii tre
cute. La discuțiile care au avut 
loc au luat cuvîntul, printre alții, 
reprezentanții Uniunii Sovietice, 
României, Indiei, S.U.A. și alții.

Reprezentantul tării noastre, D. 
Șerbănescu, a atras atenția, prin
tre altele, asupra unoi cheltuieli 
care nu sînt justificate sau justi
ficabile. Credem că trebuie acor
dată în viitor o atenție mai mare 
respectării disciplinei financiare, 
a spus el.

L

Oaspeți români primiți

de Mao Tze-dun
DUPĂ cum anunță agenția 

China Nouă, la 30 septembrie, 
Mao Tze-dun, președintele C.C. 
al P.C. Chinez și Liu Sao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, au pri
mit pe Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Octa- 
vian Orban, prim-locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major al For
țelor Armate și alți ofițeri români, 
care își petrec vacanța în China.

Au fost prezenți Pin Cijen, vi
cepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan-

ților populari din întreaga Chină, 
Pin Șao-hui, șef adjunct al Ma
relui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Van 
Bin-nan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe precum și Du
mitru Gheorghiu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R. P. Chineză.

în aceeași zi Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat și 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze a primit pe Eduard 
Mezincescu, cu care a avut o con
vorbire cordială.
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Din viața

tineretului lumii

Segregația rasială
în școlile americane

Măsurile de eliminare a segregației 
rasiale în școlile din statele sudice ale 
S.U.A. se aplică dureros de încet, con
stată ziarele americane. „Cele mai mul
te dintre districtele școlare — scrie de 
exemplu ziarul ,,Christian Science Moni
tor“ — au afirmat că se vor supune le
gislației drepturilor civile, care interzice 
discriminarea rasială. însă desegregarea 
este departe de a fi devenit un fapt“.
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Republica Populată Polonă.

In ultimii ani principala

poartă maritimi a tării,

Sczecin, s-a dezvoltat con-
tlnuu. In fotografie prezen
tăm o Imagine din portul

Sczecin
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i/oREPUBLICA DEMOCRATA GERMANA apropiere
combinatul de la Swartze Rumpe, in orășelul Hayerswerda s-au 
ridicat noi blocuri de locuințe.In fotografie: un aspect din 

orășelul Hayeiswerda

w

una trecută, Washingtonul sărbăto
rea cu zgomot aniversarea a patru 
ani de la crearea planului nord- 
american pentru țările Americii La
tine, plan cunoscut sub denumirea 
de „Alianța pentru progres". Cu 
acest prilej președintele Johnson a 
făcut totuși constatarea că multe

popoare latino-americane trăiesc „în disperare 
și mizerie".

Ceea ce s-a omis să se spună 
se referă la contribuția adusă 
de planul „Alianța pentru pro
gres" la mizeria semnalată. Or, 
această contribuție este destul de 
substanțială. Căci planul nord- 
american lansat la Punta del 
Este a fost creat cu acte de 
stare civilă în partidă dublă. Pe 
de o parte „Alianța pentru pro
gres" are țeluri oficiale, spuse 
cu glas tare, popularizate, lău
date. în esență ele au fost re
capitulate de președintele S.U.A. 
în cuvîntarea sa jubiliară. Aceste 
teluri (redresare economică, sta
bilitate etc.), servesc mai. mult 
compunerii de atitudini impo
zante în împrejurări festive. Pe 
de altă parte, însă, „Alianța" 
are scopuri lucrative, bine defi
nite, dar care la Washington 
sînt mereu trecute sub tăcere, 
dacă nu dezmințite. în principal 
aceste tendințe sînt : a face cît 
mai dependentă economia țărilor 
la'ino-americane de economia 
S.U.A.; a frîna și chiar a împie-

unei industrii 
pe resurse pro- 

profitînd de 
prin care trec

dica dezvoltarea 
naționale bazate 
prii ; a acapara, 
condițiile grele 
unele din aceste tari, conducerea 
unor ramuri cheie ale economiei; 
a menține intactă disproporția 
dintre prețurile la materiile pri
me (principalul produs de ex
port al republicilor din America 
Latină) și prețurile la produsele 
prelucrate (care constituie expor
tul S.U.A. în aceste țări).

într-un articol intitulat: „Ame
rica Latină, multă alianță puțin 
progres“ săptămînalul britanic 
„THE ECONOMIST" scria că 
după patru ani de aplicare a 
planului de la Punta del Este 
„inflația masivă, crizele valutare 
și devalorizările cronice conti
nuă să predomine în America 
Latină“. Aceeași publicație ofe
ră unele date asupra situației 
din cîteva țări din alianță, pre- 
cizînd că e vorba de țările „cu 
cea mai mare stabilitate". Ast
fel, în Argentina încrederea

cercurilor de afaceri continuă să 
fie șubredă. Acest lucru se oglin
dește în slăbiciunea bursei și în 
evaziunea persistentă a capitalu
lui din țară. Surplusul comercial 
s-a restrîns ; importurile au în
ceput să crească rapid, exportu
rile s-au redus. Ajutorul ameri
can a fost insuficient pentru a 
susține rezervele. Acestea au scă
zut în ultimul an cu peste o 
treime. De la începerea aplicării 
planului „Alianța pentru pro
gres" costul vieții a crescut în 
fiecare an cu peste 20 la sută.

«
• CU PRILEJUL încheierii 

vizitei în R.S.F. Iugoslavia, de
legația de activiști ai P.C.R. 
condusă de Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Cen
tral al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Iași al 
P.C.R., a fost primită la 30 
septembrie de Petar Stambo- 
lici, membru al Comitetului 
executiv al C.C. al U.C.I., pre
ședintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia.

în aceeași zi, la sediul Co
mitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
delegația s-a întîlnit cu Krsto 
Bulaici,-membru al C.C. al 
U.C.I., și alți reprezentanți ai 
C.C. al U.C.I.

• ZIARUL „Daily Mail* publică 
in numărul de joi rezultatele unui 
sondaj efectuat în rîndurile opi

niei publice engleze, în legătură 
cu popularitatea de care se bucu
ră partidele politice în Anglia. Po
trivit ziarului, dacă ar avea loc 
în prezent noi alegeri, laburiștii 
ar obține 45,4 la sută din voturi, 
față de 41,5 la sută cît ar obține 
conservatorii Cifrele sondajului 
efectuat la 17 septembrie indicau 
45,1 la sută pentru laburiști și 
42,5 Ia sută pentru conservatori. 
Teoretic, aceste rezultate ar face 
ca partidul laburist să dețină o 
majoritate de 40—60 de locuri în 
parlament.

• LA WASHINGTON s-a anun. 
țat că între 3 și 8 octombrie, se
cretarul general al N.A.T.O., Man- 
lio Brosio, va face o vizită oficia
lă în S.U.A. Cu prilejul acestei 
vizite, Manlio Brosio va avea o 
serie de întrevederi cu secretarul 
de stat, Dean Rusk, cu ministrul 
apărării al S.U.A., McNamara, 
precum și cu alte oficialități ale 
Administrației americane în legă
tură cu unele probleme privind 
Blocul Atlanticului de Nord. Secre
tarul general al N.A.T.O. va ține, 
de asemenea, la 4 octombrie la 
New York un discurs în fața 
participanților la Conferința parla
mentarilor N.A.T.O.

Ziarul citează o serie de exem
ple, ilustrînd menținerea în fapt 
a segregației rasiale în majorita
tea școlilor din statele din sud. 
în Georgia. de pildă, într-una 
din regiunile cu populație de 
culoare, Baker County, în actua
lul an școlar nu s-au înscris în 
școlile pînă acum „rezervate 
pentru albi" decît șapte elevi de 
culoare. în Arkansas, în orașul 
Forrest City, unde recent au fost 
arestați aproape 200 de negri 
care demonstraseră împotriva se
gregației, din 3 600 de copii de 
vîrstă școlară din rîndurile popu
lației de culoare numai 77 s-au 
înscris în școlile desegregate.

„Potrivit unor calcule oficiale,

scrie ziarul, în cele 11 state din 
sud în care s-a aplicat cu deo
sebită energie segregarea rasială 
pînă acum, doar șapte la sută 
din copiii de culoaie s-au înscris 
în școlile, pînă anul acesta re
zervate pentru albi". în ciuda 
faptului că autoritățile se decla
ră dispuse să respecte legislația 
drepturilor civile, există o serie 
de obstrucții, care merg de la 
discriminări în examinarea ele
vilor, refuzul de a acorda ere 
dite școlilor . desegregate și pînă 
la instituirea unor diviziuni ad
ministrative noi în anumite re
giuni spre a împiedica accesul 
unor copii la școlile din anumite 
cartiere.
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Frămîntările din universitatea
spaniolă

După cum relatează ziarul francez „Le 
Monde“, fostul rector al Universității 
din Madrid, profesorul Pedro I.ain En
trando, a luat poziție In favoarea celor 
cinci profesori universitari sancționați 
recent de guvernul franchisi. Pe aceeași 
poziție de sprijin s-a situat și profesorul 
Antonio Tovar, fost rector al Universi
tății din Salamanca.

într-un document care urmează 
să fie dat publicității de revista 
spaniolă „Cuadernos para el 
dialogo", condty,ă de fostul mi
nistru al educației, Joachim Ruiz 
Gimenez, profesorul Lain En
trango scrie că sancțiunile date 
celor cinci profesori despre care 
s-a afirmat că au fost „formal 
disciplinare și academice" cons
tituie în fapt un „machiavelism 
ieftin care nu înșeală pe nimeni, 
căci în realitate ele au un carac
ter politic". Autorul documentu- 

amintește că incidentele stu
diu anul acesta — în 

urma cărora trei profesori au 
expulzați din universitate. 
\i doi suspendați de la ca

tedră pentru doi ani — au fost 
B provocate de aspirația studenți-

Ilui amin 
dențești

Iurma c“ 
fost ex 
iar alți

lor de a fi reprezentați în mod 
democratic de un sindicat al lor.

Profesorul Lain Entrango a- 
daugă că pe lîngă aceasta, cei 5 
profesori au trebuit să suporte 
„o campanie continuă de vexa
țiuni și de injurii din partea 
presei, radioului și televiziunii 
spaniole, fără ca lor să li se dea 
posibilitatea să răspundă". în 
încheiere, Lain Entrango se în
treabă dacă nu există riscul ca 
prin astfel de măsuri „teama 
să devină un element obișnuit 
în exercitarea învățămîntului și 
ca profesorii și studenții univer
sității să trăiască într-un climat 
de război rece, în care orice opi
nie diferită de opinia oficială ar 
fi periculoasă și pasibilă de pe
deapsă".

Plenara C.C. al P.C. U.S.

va rezolva problemele noastre, 
mai avem încă 836 milioane co- 
loni datorii pe plan extern, mai 
importăm încă orez, fasole și 
porumb,, costul vieții a crescut 
si, după datele Ministerului 
Muncii, există în țară 30 000 de 
șomeri“. „LIBERTAD" observă 
că în timp ce întreprinderile 
nord-americane își construiesc 
imobile fastuoase pentru a se 
instala și exploata comod în 
Costa Rica, jumătate din popu
lație nu se bucură de asistență 
medicală, mortalitatea infantilă

diționează acordarea ajutorului 
de susținerea de către țara res
pectivă a poziției și planurilor 
americane în domeniul politic și 
militar. Așa stau lucrurile, de 
pildă, în ceea ce privește confe
rința extraordinară a O.S.A. 
care, după două amînări conse
cutive, urmează să se țină în de
cembrie. După părerea observa
torilor, Departamentul de Stat al 
S.U.A. ține cu strășnicie ca a- 
ceastă conferință să-și dea bine- 
cuvîntarea la crearea unor forțe 
armate de „căști albastre" inter-

Continuînd acțiunile împotri
va obiectivelor militare din 
imediata apropiere a Sai- 

gonului, patrioții sud-vietnamezi 
au atacat miercuri noaptea un 
post guvernamental, situat la nu
mai 12 kilometri sud-est de ca
pitală. Pierderile suferite de cele 
două părți nu sînt încă cunoscu
te. Tot în cursul nopții, patrioții 
au doborît un elicopter american 
la periferiile orașului Saigon.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că unități ale in
fanteriștilor marini americani, pre
gătiți în ducerea războiului de 
junglă, au fost debarcate în re
giunea din apropiere de locali
tatea Qui Nove. Ei au început în 
această zonă, unde se presupune 
că există întăriri ale forțelor pa
triotice, o așa-numită „operațiune 
de extindere", . urmînd să facă 
joncțiunea cu alt contingent de 
infanteriști marini, care acțio
nează din regiunea portului Qui 
Nhon. Potrivit unui purtător de 
cuvînt american, această zonă ur
mează să fie folosită pentru insta
larea principalei baze destinate e- 
fectivelor diviziei sud-coreene, ca
re se așteaptă să sosească în Vie- 
namul de sud în următoarele 
două sau trei săptămîni.

Toi, dimineața, bombardierele 
strategice americane au efectuat 
cel de-al 35-lea raid asupra re
giunilor controlate de patrioții 
sud-vietnamezi, bombardînd o 
zonă situată la 15 kilometri nord 
de orașul Tay Ninh.

---------•----------

Funeraliile

Alianță pentru ce ?
în Mexic „se ivesc de asemenea 

probleme ale balanței de plăți“. 
Deficitul balanței comerciale a 
țării crescuse la sfîrșitul anului 
trecut cu 53 la sută față de 
1963. Inflația începe să se ma
nifeste prin creșterea prețurilor 
cu amănuntul. Anul acesta, de 
pildă, prețul la portilla — pîinea 
mexicană — a crescut cu 29 la 
sută față de anul trecut.

Săptămînalul costarican „LI- 
BERTAD", referindu-se la si
tuația din țară, scria recent: 
„După patru ani de aplicare a 
planului «Alianța pentru pro
gres», despre care se spunea că

crește pînă la 38 la sută, iar bo
lile continuă să facă ravagii.

Multe asemenea exemple s-ar 
putea da în continuare. Ele ara
tă că din punct de vedere al 
îmbunătățirii situației populației 
latino-americane, „Alianța pen
tru progres" n-a dus Ia nici un 
fel de rezultate importante. în 
schimb, S.U.A. și-au intensificat 
penetrația în sectoarele cele mai 
profitabile, obținînd cîștiguri în
semnate. Folosirea de către 
S.U.A. a planului „Alianța pen
tru progres" mai are însă și un 
alt aspect decît cel economic. 
Nu rare ori Washingtonul con-

să intervină 
„subversiuni 

cum se știe, 
întâmpină 

poziția a numeroase țări de 
continent printre care Chile 
Mexic.

„Alianța pentru progres" 
intrat în al cincilea an de exis
tență. Multe țări din America 
Latină se întreabă însă : alianță 
pentru ce ? Unde este progre
sul ? Și, în fond, e vorba într-a- 
devăr de o „alianță" sau de un 
plan de subordonare ?

americane, menite 
împotriva oricărei 
comuniste". După 
această propunere o- 
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BUDAPESTA 30 (Agerpres).— 
La 30 septembrie, la cimitirul 
Kerepesi din Budapesta, au avut 
loc funeraliile lui Sandor Ronai, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., membru al 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare. La funeralii au fost de 
față membrii și membrii suple- 
anți ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., membri ai Consiliului 
Prezidențial și ai guvernului 
R. P. Ungare, precum și șefi și 
membri ai reprezentanțelor diplo
matice din Budapesta.

In numele C.C. al P.M.S.U. și 
al Prezidiului R. P. Ungare a 
luat cuvîntul Sandor Gaspar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare.

FILIPINE. In noaptea de duminică spre luni vulcanul Taal de 
pe insula Lobe a început să crupă. Această catastrofă a dus la 
pierderea a 2 000 vieți omenești. In fotografie: victime ale 

erupției vulcanului Taai

• LA ȘANTIERUL naval din 
Innoshima (Japonia) a avut loc 
lansarea vasului mineralier „Re
șița“ cu un deplasament de 25 000 
tone, construit de compania Hi- 
tachi pentru tara noastră.

La lansarea vasului au partici
pat : Y. Matsubara, președintele 
companiei Hitachi, reprezentanți 
ai Ministerului Transporturilor și 
Ministerului de Finanțe japonez.

• AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România în Suedia, Petre 
Mânu, a decernat în cadrul unei 
ceremonii la Ambasada română din 
Stockholm titlul, de membru de o- 
noare, al Academiei Republicii So
cialiste România profesorului Man
ile Siegbaim de la Institutul de fi
zică „Nobel', și profesorului Erik 
Rudberg de la Academia de științe 
din Suedia.

• LA 30 SEPTEMBRIE a sosit 
la Ankara o delegație de specia
liști sovietici în problemele eco
nomice, condusă de I. V. Arhipov, 
prim-locțiitor al președintelui Co
mitetului de stat pentru relații 
economice externe, de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
In timpul vizitei, delegația va purta 
tratative privind colaborarea eco
nomică dintre U.R.S.S. și Turcia.

• AGENȚIA Prensa Latina in
formează că generalul I. Agbulu, 
ministrul apărării în guvernul Pe
ruvian, a făcut o vizită neașteptată 
în orașul Huancayo, regiune unde 
în ultimul timp au avut loc pu
ternice ciocniri între trupele guver
namentale și detașamentele de 
partizani peruvieni. Generalul 
Agbulu a avut o întrevedere cu 
ofițeri care conduc operațiile îm
potriva partizanilor, pentru a lua 
o serie de noi măsuri represive. 
Agenți ai poliției peruviene desfă
șoară în prezent acțiuni de inti
midare a indienilor din regiunile 
unde acționează trupele de guerilă, 
pentru a afla amănunte în legătură 
cu poziția și organizarea acestora.

• LA CONCURSUL care a 
avut loc în cadrul Festivalului 
muzical „Erkel" din Budapesta, 
baritonul român Vasile Martinoiu 
a obținut locul 1.

pe scum

Cuvîntarea lui
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
TASS, la dezbaterile de la pri
mul punct de pe ordinea de zi a 
Plenarei C.C. al P.C.U.S. „Cu 
privire la îmbunătățirea conduce
rii industriei, perfecționarea pla
nificării și intensificarea stimu
lării economice a producției in
dustriale în U.K.S.S." a luat cu- 
vîntul Leonid Brejnev, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S. Vorbi
torul s-a referit la realizările ob
ținute de Uniunea Sovietică în 
domeniul dezvoltării economice, 
subliniind că sub conducerea 
Partidului Comunist poporul so
vietic a creat o industrie puter
nică, multilateral dezvoltată. 
Uniunea Sovietică ocupă în pre
zent al doilea loc în lume, iar 
în ceea ce privește multe tipuri 
importante de produse — chiar 
primul loc. Industria U.R.S.S. se 
schimbă rapid și din punct de 
vedere calitativ, în cadrul ei 
crește tot mai mult greutatea spe
cifică a ramurilor care determină 
nivelul progresului tehnic. Sînt 
tot mai larg și mai multilateral 
folosite în practică energia nucle
ară, mașinile de calcul electro
nice și instalațiile cibernetice.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a arătat în continuare 
că „formele actuale de condu
cere ale industriei și lipsurile 
mari care au apărut în activitatea 
economică nu ne îngăduie să 
găsim și să folosim pe deplin în 
interesul poporului toate avanta
jele sistemului nostru social“. „Mă
surile propuse de Prezidiul C.C., 
a spus el, sînt îndreptate spre 
desfășurarea maximă a inițiativei, 
a spiritului creator al cadrelor 
noastre, al colectivelor întreprin
derilor. Ne regrupăm forțele, ne 
reexaminăm posibilitățile, pentru 
a înainta într-un ritm mai susți
nut, pentru a dezvolta cu mai 
mult succes economia statului 
nostru".

Arătînd că Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. s-a călăuzit după repeta
tele indicații ale lui Lenin. care 
concepea economia sovietică ca o 
economie unică și care considera 
necesar să se asigure unitatea 
economiei pe scara întregii țări, 
vorbitorul a sublinia!! că „nici un 
consiliu al economiei naționale nu 
are posibilitatea să conducă vreo 
ramură a industriei , în ansam
blu“... „Conducerea pe ramuri — 
a spus în continuare vorbitorul — 
va îngădui să se asigure mai bine 
conducerea tehnică și economică 
unică, să fie repartizați și folosiți 
mai rațional muncitorii și cadrele 
de tehnicieni și ingineri, să se 
introducă mai eficient în produc
ție cele mai noi realizări ale ști
inței și tehnicii“. L. Brejnev a 
sublinia? apoi importanța sarcinii 
principale de ridicare a nivelului 
tehnic al industriei sovietice, de 
introducere în producție a tutu
ror realizărilor celor mai bune ale 
oamenilor de știință și proiectan- 
ților. Vorbind despre problema 
sistemului stimulenților econo
mici, el a arătat că „trebuie să 
se creeze cointeresarea direcîă a 
fiecărui muncitor, maistru, tehni
cian, inginer și funcționar din în
treprindere în introducerea tehni
cii noi, în perfecționarea tehnolo
giei, ridicarea productivității 
muncii și a calității producției“.

în legătură cu lărgirea dreptu
rilor întreprinderilor industriale el 
a relevat creșterea deosebită a 
rolului și răspunderii organizații
lor de partid.

Leonid Brejnev
în continuare vorbitorul s-a o- 

cupat de rezultatele obținute în 
agricultură după Plenara din mar
tie a C.C. al P.C.U.S. Referin- 
du-se la rezultatele preliminare 
ale anului agricol, el a relevat 
că s-a obținut o recoltă bună de 
bumbac, o recoltă destul de bu
nă de sfeclă de zahăr. Există po
sibilități de a se satisface nevoile 
populației în cartofi, legume, 
fructe. L. Brejnev a arătat că 
seceta puternică în Kazahstan, 
Siberia, unele ținuturi de pe ma
lul Volgăi a determinat scăde
rea recoltei culturilor cerealiere. 
Vorbitorul a subliniat că „fără 
avîntul agriculturii este greu de 
conceput rezolvarea cu sucees a 
sarcinilor construcției comunis
mului“.

în ultima parte a cuvîntării 
sale primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a informat plenara asu
pra unor probleme actuale ale 
situației internaționale. El s-a re
ferit la vizitele delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale ță
rilor socialiste în Uniunea Sovie
tică și la vizitele făcute de dele
gații de partid și guvernamentale 
sovietice, conduse de membri ai 
Prezidiului C.C., într-o serie de 
țări socialiste. Referindu-se la 
convorbirile purtate cu delega
țiile țărilor socialiste, printre care 
și delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, L. Brejnev a declarat : 
„Noi sîntem mulțumiți -'de rezul
tatele acestor tratative". El a ară
tat că în cursul tratativelor s-a 
hotarît crearea unor prgane inter- 
guvernamentale pentru’ dezvolta
rea colaborării economice cu Ro
mânia și alte țări socialiste.

Condamnînd agresiunea ameri
cană din Vietnam, vorbitorul s-a 
referit la ajutorul pe care Uniu
nea Sovietică îl acordă poporului 
vietnamez. El a arătat că norma
lizarea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. „este incompatibilă cu 
agresiunea militară a imperialis
mului american împotriva unei 
țări socialiste frățești — împotri
va Vietnamului“. Vorbitorul a re
levat cauzele care frînează rela
țiile U.R.S.S. cu Anglia și R. F. 
Germană. „Ținînd seama de po
ziția realistă a guvernului Fran
ței într-o serie de probleme de 
politică externă, si de linia gu
vernului francez de dezvoltare în 
continuare a relațiilor cu Uniu
nea Sovietică, cît și cu alte țări 
socialiste din Europa, a spus L. 
Brejnev, se poate spune că pers
pectivele relațiilor noastre cu 
Franța sînt în prezent destul de 
bune".

Vorbitorul s-a referit apoi la 
dezvoltarea relațiilor Uniunii So
vietice cu Japonia, Turcia, In
dia, Pakistan, Republica Arabă 
Unită și alte state. El a subliniat 
că relațiile Uniunii Sovietice cu 
țările care ș-au eliberat de sub 
jugul colonial și care năzuiesc să 
desfășoare o politică independen
tă se dezvoltă activ și cu succes. 
Referindu-se la activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite, vorbi
torul a subliniat că S.U.A., care 
au creat așa-numita „criză finan
ciară a O.N.U.", au fost nevoite 
să dea înapoi și Adunarea gene
rală și-a început activitatea în 
condiții normale.

în încheierea cuvîntării sale, L. 
Brejnev a subliniat că „înfăptui
rea hotărîrilor Plenarei va contri
bui la înaintarea și mai sigură a 
poporului sovietic pe calea con
struirii comunismului".

Convocarea Congresului
al XXIII-lea

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
adoptat o hotărire cu privire la 
convocarea celui de-al XXIII-lea 
Congres ordinar al P.C.U.S., la 
29 martie 1966.

Ordinea de zi a congresului va 
fi următoarea : Raportul de acti
vitate al Comitetului Central al 
P.C.U.S. — raportor L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. ; 
Raportul de activitate al Comisi-

al P.C.U.S.
ei Centrale de revizie a P.C.U.S. 
— raportor N. A. Muraviova, 
președintele comisiei ; Directivele 
celui de al XXIII-lea Congres al 
P.C.U.S. cu privire la planul de 
cinci ani de dezvoltare a econo
miei naționale a UlR.S.S. pe peri
oada 1966—1970 — raportor A. 
N. Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. ; 
Alegerea organelor centrale ale 
partidului.
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