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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CADRELOR U.T.C.

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID Șl DE STAT 

ÎN REGIUNEA HUNEDOARA
In ziua de 7 octombrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru .Drăghici, 

Ilie Verdeț, Manea Mănescu, Virgil Trofin au sosit în regiunea Hunedoara pentru 
a vizita importante obiective economice și pentru a se sfătui cu oamenii muncii, 
cu conducătorii organelor locale de partid și de stat asupra felului cum se îndepli
nesc Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, sarcinile ce 
le revin în anii cincinalului.

In cursul zilei de vineri conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu un 
mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni din mine și uzine, de pe șantiere, 
cu oameni ai muncii din agricultură, cu intelectuali și activiști pe tărim obștesc.

In toate localitățile și unitățile vizitate, oamenii muncii au întîmpinat pe 
oaspeți într-o atmosferă de puternic entuziasm, manifestîndu-și profundul lor 
atașament față de partid și guvern.

(In numărul de mîine al ziarului vom publica reportajul cu privire la 
vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara)

ședinței plenare
a C.C. al P.C.R

Scînteia tineretului
(Continuare In pag, a V-a)

Convocarea

Peisaj hunedorean

O PREGĂTIRE
MUL TILA TERALĂ în zilele de 12—14 octombrie a.c. va avea loc 

ședința plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

$1 DELEGAȚIA PARTIDULUI
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îndeplinirea cu succes a 
hotârîrilor Congresului al 
VIII-lea al U.T.C., s-a subli
niat în recenta plenară a C.C. 
al U. T. C., este strîns le
gată de munca pe care o des
fășoară zi de zi cadrele Uniu
nii Tineretului Comunist al 
căror rol in activitatea organi
zațiilor U.T.C. a crescut 
măsura locului din ce în 
mai însemnat pe care îl 
organizația noastră în 
tineretului, a întregii noastre 
societăți.

Succesele obținute în creș
terea și formarea unui deta
șament de activiști devotați 
cauzei poporului muncitor, 
strîns legați de masele tinere
tului, se datoresc grijii per
manente a conducerii partidu
lui față de organizația noastră, 
atenției de care se bucură ca
drele Uniunii Tineretului Co
munist din partea tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid.

In prezent, Uniunea Tinere
tului Comunist dispune de un 
activ puternic format din rîn- 
dul celor mai buni tineri mun
citori, țărani cooperatori, elevi, 
studenți, intelectuali și func
ționari. Dintre aceștia, peste 
21 000 lucrează ca instructori 
nesalariați și în comisiile pe 
probleme, iar mai bine de 
430 000 muncesc în organele 
de conducere ale organizații
lor U.T.C.

pe 
ce 

are 
viața

Plenara a apreciat că în 
covârșitoarea lor majoritate, 
cadrele Uniunii Tineretului 
Comunist au experiență în 
munca de organizație, și-au 
format și continuă să-și for
meze deprinderi de buni or
ganizatori, sînt oameni cu ini
țiativă si muncesc cu pasiune 
pentru realizarea sarcinilor.

Ca urmare a creșterii rin- 
durilor U. T. C^ a cerințeior 
de îmbunătățire continuă a 
muncii organelor U. T. C. 
cu prilejul alegerilor care 
au avut loc în perioada 
premergătoare Congresului al 
VIII-lea al U.T.C., a crescut 
numărul cadrelor alese în co
mitetele regionale, raionale și 
orășenești. Aceasta a condus 
la o mai judicioasă reprezen
tare a organizațiilor U.T.C. în 
organele de conducere, la va
lorificarea într-o mai mare 
măsură a experienței acestora 
în diferite domenii, la antre
narea unui număr sporit de 
uteciști în conducerea colecti
vă a muncii.

în diferite funcții de răspun
dere au fost promovate mai 
multe cadre cu pregătire me
die și superioară, tineri a că
ror vîrstă le permite să lucre
ze o perioadă mai îndelungată 
cu tineretul. A existat o mai 
mare preocupare din partea 
organelor U.T.C. ca în munca 
de instructori nesalariați și în 
comisiile pe probleme să fie

selecționați un 
mare de tineri care au o bună 
pregătire politică și culturală, 
au experiență in munca de 
organizație, care prin pregă
tirea lor profesională, de spe
cialitate. ajută tot mai com
petent comitetele raionale și 
orășenești in îndrumarea ac
tivității orfinizațiilor U.T.C.

Urmind apUisrvi îa viață a 
indicațiilor date de partid, a 
măsurilor stabilite de Congre
sul al VIII-lea al U.T.C., or
ganele U.T.C. au obținut o sea
mă de rezultate și în dome
niul educării politico-ideologi
ce a cadrelor, al înarmării a- 
cestora cu politica științifică a 
partidului.

Studierea documentelor ce
lui de-al IX-lea Congres al 
partidului, a expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a creării P.CJL, a celorlal
te documente de partid a con
stituit o contribuție de preț 
la educarea partinică a cadre
lor U.T.CL, a permis acestora 
să orienteze mai bine mun 
ca organizațiilor U.T.C. în di 
reetia integrării activității t: 
neretului in eforturile genera
le ale oamenilor muncii pen
tru aplicarea in viată a poli-

Joi dimineața au început 
convorbirile între delegația 
Partidului Comunist Român și 
delegația Partidului Comunist 
din Finlanda, care face o vi
zită în țara noastră.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român la convorbiri au par
ticipat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție, Constantin Va- 
sillu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Cen-

trai al Partidului Comunist 
din Finlanda au luat parte 
tovarășii Aarne Saarinen, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Finlanda, Martti Malm- 
berg, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. din 
Finlanda. Romberg Mikael, 
membru al C-C. al P.C. din 
Finlanda, redactor-șef al zia
rului „Folktidningen", Eerola 
Santeri, secretar al Comitetu
lui regional Lahtl al P.C. din 
Finlanda, Șisko Kiuru, acti
vistă la secția de informații a 
C.C. al P.C. din Finlanda.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie,

TELEGRAMA

Tovarășului WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane 

Tovarășului WILLI STOPH 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 
Tovarășului prof. dr. h. c.

JOHANNES D1ECKMANN 
președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane 

Tovarășului prof. dr. h. c.
ERICH CORRENS 

președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei Democrate

BERLIN

ȚINUTA
STUDENTULUI
Ținuta studentului, modul 

în care apare tînărul în viața 
universitară și în societate, 
semnele exterioare, configura
ția intelectuală și morală ce 
definesc o anumită personali
tate, iată tema care a polari
zat, la masa rotundă găzduită 
de „Scinteia tineretului", 
puncte de vedere interesante, 
concludente, necesare a fi 
transcrise pe hîrtie. Tot ce s-a 
discutat subscrie la respecta
rea normelor stabilite dezvălu
ie mijloace educative dc folosit, 
cazuri care trebuie anihilate, 
explică cauzele care generea
ză excepții, previne îngăduin
ța și indiferența colegilor, a- 
pelînd la reacția specific stu
dențească, aspră cu cei care 
încearcă să compromită ade
văratul chip moral al studen- 
țimii noastre.

Citiți 
masa rotundă 

pe această 
temă

în pag.
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PETROLISTA
A Intrat în tradiție ca. 

în fiecare an, in prima 
duminică după 6 octom
brie, sâ se sărbătoreas
că „Ziua petrolistului". 
La această dată, oame
nii muncii din patria 
noastră își îndreaptă gin- 
durile spre puternicul 
detașament al petroliș
tilor care, acum, fac un 
prim bilanț al muncii 
lor din actualul cinci
nal, în lumina sarcinilor 
izvorite din Documente
le celui de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Organizînd mai bine 
procesele de producție, 
promovînd cu consec
vență și curaj tehni
ca înaintată șl des- 
fășurînd larg întrecerea 
socialistă la fiecare loc 
de muncă, lucrătorii din

de Ion Dumitru
adjunct atministrului ■ petrolului

ramura petrolului și a 
gazelor — geologi, son
dori, rafinori și cer
cetători — au obți
nut pînă acum rezulta
te bune. Ei raportează 
partidului și guvernului 
îndeplinirea și depăși
rea planului pe primele 
9 luni ale acestui an în 
toate sectoarele de acti
vitate. Menționăm rezul
tatele bune obținute în 
această perioadă de co
lectivele de muncă de la 
schelele Țicleni, Moreni 
și Zemeș, în cadrul căro
ra lucrează în majoritate 
tineri.

Se poate spune cu

certitudine că, începînd 
cu activitatea geologică 
de descoperire de noi 
rezerve de țiței și gaz 
metan și continuînd cu 
extracția și rafinarea, 
oamenii, învățînd să 
prețuiască petrolul ca 
pe una dintre ma
teriile prime de bază 
ale economiei naționale, 
prin iscusința și capaci
tatea lor dau astăzi „au
rului negru' noi și noi 
valori, neînchipuite în 
trecut.

Alături de cadre cu 
vastă experiență în teh
nica prospectării, ex
tracției și prelucrării 
țițeiului, în activitatea

de extragere și valorifi
care a bogăției din a- 
dîncuri — pentru care 
statul alocă importante 
fonduri bănești — sînt 
angrenați zeci de mii de 
tineri., muncitori, mai
ștri, ingineri și 
cetători, care, în 
numărate rînduri 
dovedit ca sînt capabili 
să ducă la bun sfîrșit 
sarcini de mare răspun
dere.

Urmînd cu consec
vență exemplul comu
niștilor, tinerii petroliști 
constituie astăzi o pre
zență activă în toate com
partimentele, contribu
ind cu elan și hărnicie 
la construcția socialis
mului în patria noastră.

(Continuare 
în pag, a V-c)
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Vedere dfn
Tulcea

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a XVTI-a aniversări a proclamării 

Republicii Democrate Germane, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri și al Marii Adunări Naționale ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dv. și prin dv. populației Republicii 
Democrate Germane, un salut tovărășesc și cele mai călduroase 
felicitări.

Poporul român se bucură sincer de succesele remarcabile 
obținute de oamenii muncii din Republica Democrată Germană, 
sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în 
opera de construire a socialismului. în dezvoltarea continuă a 
industriei și agriculturii. în înflorirea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului lor de trai.

Republica Socialistă România sprijină eforturile Republicii 
Democrate Germane îndreptate spre asigurarea păcii și secu
rității în Europa, înțelegerea între cele două state germane, 
crearea condițiilor în vederea rezolvării pe cale pașnică a 
problemei germane.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare tovărășească statornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană, între Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist Unit din Germania se vor 
dezvolta continuu pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, 
al unității țarilor socialiste și al mișcării comuniste și munci
torești^ internaționale, al cauzei păcii în întreaga lume.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. și tuturor 
cetățenilor Republicii Democrate Germane, noi și însemnate 
succese în dezvoltarea și înflorirea patriei dv. socialiste, în 
lupta pentru apărarea păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

de Stat al 
Socialiste

Consiliului 
Republicii 
România

ȘTEFAN

cer
ne
au

Foto ;
O. PLECAN

VOITEC 
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii 
Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România



AZI ARTICOLE e REPORTAJE @ ÎNSEMNĂRI

Reflectînd preocuparea ge
nerală a membrilor coopera
tori de a întări continuu eco
nomic și organizatoric unită
țile lor agricole, și în Oltenia 
delegații la conferințele de 
constituire a uniunilor coope
rativelor agricole au formulat 
propuneri concrete privind 
folosirea mai deplină a rezer
velor de sporire a producției 
vegetale și animale, de crește
re a eficientei economice a 
investițiilor etc. Imbrățișind 
eu mare bucurie posibilitatea 
pornirii in comun, prin uni
rea eforturilor fizice și mate
riale. a unor acțiuni impor
tante de irigare, de ameliora
re a pășunilor și a terenurilor 
în pantă supuse eroziunii, de 
creștere și îngrășare. în com
plexe. a bovinelor și porcine
lor. în mai toate părțile Olte
niei s-a trecut la muncă, la 
transpunerea tn realitate a 
planurilor de măsuri adopta
te. Si, deși n-a existat timpul 
practic realizării depline a 
tuturor prezumțiilor, 
multe din propunerile 
semnate în primăvară 
conturat !n înfăptuiri. 
zent“. au răspuns pe șantiere 
și tinerii, cei aproape o sută 
de mii de uteciști din cadrul 
cooperativelor agricole ale 
regiunii. In sistemele de iri
gații din lunca Dunării, de pe 
văile Jiului. Oltului. Motrului, 
Cernei și GilortuluL pe cele
lalte șantiere deschise în 
scopul creșterii oroductiilor 
în cîmpia Băileștluluî sau pe 
dealurile de la poalele Parîn- 
gului, efortul lor s-a concre
tizat în înfăptuiri despre care 
se vorbește cu respect

..Am început cu ceea ce s-a 
considerat urgent — remarca 
într-o discuție tovarășul ION 
NICOLAE, președintele uniu
nii regionale a cooperativelor 
agricole — adică cu irigatiile- 
în colaborare cu consiliul a- 
gricol. uniunea a stimulat, 
ajutînd chiar, prin specialiști 
și repartizări de fonduri bă
nești acțiunile țăranilor coo
peratori din Basarabi șl Cala
fat. din Vînju Mare, de la Iz- 
biceni. Tia Mare și PotlogenL 
de la Băilestî de a realiza, 
prin contribuție comună, sis
teme de irigare. Primul exa
men a fost trecut 
In vara aceasta 
tut astfel iriga 
lități locale în 
proape 20 de mil 
șase mil șl ceva mai mult de- 
clt se prevăzuse inițial".

Amintind despre acest to- 
ceptif, tovarășul Ton Nîcolx 
preciza că primii pași în acti
vitate au coincis pentru untu-

nea regională a cooperative
lor agricole 
largi studii 
cunoașterea 
din fiecare 
cooperativă 
cărora s-au 
de urmărit
de către biroul executiv, s-a 
dat posibilitatea eșalonării 
obiectivelor de realizat. „Prin 
cooperare — spunea to
varășul Teodor Tîrbă. pre
ședintele uniunii raionale a 
cooperativelor agricole din 
raionul Calafat — am reu
șit să punem în valoare peste 
2 000 hectare de teren in 
pantă, plantîndu-le cu pomi

cu o perioadă de 
întreprinse pentru 
exactă a realității 
raion, din fiecare 
agricolă, pe baza 
conturat direcțiile 
în activitatea sa

fețe au șl fost pregătite pen
tru Irigare. Barajele ridicate 
în calea Blahnițel și a afluen
ților săi la Livezile. Rogova, 
Viașu, Vînjuleț și în alte cîte
va puncte au permis acumu
larea a milioane metri cubî 
de apă cu care s-au irigat, în 
fiecare unitate agricolă coo
peratoare. intre 50 și 200 de 
hectare. De asemenea, coope
rativele agricole din Cioroiu 
și Greci au pus. In comun. In 
valoare apa unor pi râie. în a- 
aceasta toamnă, culegi nd ro
dul mult mai bogat al ce
lor peste trei sute de hec
tare ra’°"
nul Corabia s-au conturat

DK LA HOTĂR1RILE UNIUNILOR 
COOPERATISTE— PE OGOARE

LA BUDA

totuși, 
con- 
s-au 

..Pre-

cu bine, 
s-au pu
tu posibl- 
Oltenia a- 
hectare. cu

CĂMIN
CULTURAL

NOU
(de la corespondeatu

acum eîfeva zile ar
și spec to toni 

Buda, raionul 
doar

IAȘI 
nostru).

Ptnă 
tiștii amatori
din comuna 
Negrești se mulțumeau 
cu farmecul serilor petrecute 
cu snoave și cu „doine cfntate 
pe șanț" în virtutea tradiției. 
Dorința de a avea un cămin 
cultural, li s-a îndeplinit dind 
un plus de forme renumitelor 
tradiții 
locuri.

Noul 
dicarea 
tinerii satului cu puterea bra
țelor lor, așteaptă acum cu 
ușile deschise pe fiecare iubi
tor de frumos.

folclorice ale acestor

cămin cultural, la ti
ed rufa au contribuit ri

100000
tineri

au răspuns:

PREZENT

clnclzecl de km, tineretul a 
pornit acțiuni organizate. La 
Vîrvor și Radovanu, la Goicea 
și Bîrca, la ridicatul barajelor 
contribuția uteclștilor poate fi 
apreciată și numai amintind 
că au efectuat la un loc. pes
te zece mii zile-muncă ; ei 
fiind aceia ce au amenajat și 
o bună parte din suprafețele 
irigate.

„Cea mai Importantă acțiu
ne Intercooperatistă pe care 
am declanșat-o deja, a arătat 
tovarășul Ion Nicolae. este 
aceea legată de punerea în 
valoare a celor circa 240 de 
mii hectare terenuri nisipoa
se ale Olteniei. In acest scop, 
cu sprijinul unor colective de 
specialiști de la București. 
Craiova și stațiunea experi
mentală Bechet • profilată 
pe cercetarea pe nisipuri, se 
lucrează la un studiu detaliat 
care să permită lărgirea ga
mei de culturi si sporirea pro
ducțiilor la hectar, generali
zarea. aproape a Irigațiilor și 
aplicarea unei agrotehnici di
ferențiate. In multe locuri 
s-a si început acțiunea. La 
Dăbuleai, ipvw exemplu, zii- 
tUc citea 
Liereasă 
fwmhsi 
des^eare. 
apreciază
zațlLor U.T.C care au mobi
lizat z; de zi toți tîr»e! 11 Fără 
exagerare, șantierul de ia 
Dăbuleni poate fi asemuit cu 
manie acțiuni de la Bum- 
bești-LivezenS si din alte 
locuri unde tineretul a adm o 
contribuție deosebită".

înfăptuirile de pină acum 
au constituit pentru uniunile 
cooperativelor agricole din 
Oltenia un fel de ’neercare de 
rodare a forțelor soldată c
un efect practic pozitiv- î
general s-a dovedit că țăran 
cooperatori au înțeles că de 
ei. de munca lor. depinde cum 
prind viață prevederile cu
prinse în statutul cooperati
velor agricole ri al uniunii 
•_ r»peratiste. că tot ce între
prind este spre folosul tor și 
ai ridicării pe trepte superi
oare a agriculturii noastre so
cialiste. Deocamdată In coo
perativele agricole din lunca 
Dunării sau de pe dealurile 
subcarpatice se vorbește mult 
la adresa viitorului. îndepli- 
nlndu-fl rolul lor de coordo
nator al eforturilor țăran:.:‘T 
cooperatori, ad cp tind un sti* 
propriu de muncă, uniunile 
raionale si ragicnaii. vor ave-» 
posit th u tea să apropie cît
mai mult de prezent acar, vii
tor întrevăzut prin calcule 

planuri si 
Per.trj h-

Foto : TRIFU DUMITRESCU

Doctor In... devenire CEREREA SI OFERTA
IN LIBRĂRIILE

GĂLĂTENE
O vizită tn școlile orașului 

Galați, oferă concluzia certă 
că baza materială necesară 
desfășurării în bune condiți- 
unt a procesului instructiv- 
educativ este asigurată, că în 
acest an, factorii chemați să 
concure la realizarea acestei 
importante cerințe și-au înțe
les într-o mai mare măsură 
obligațiile.

Evident, este vorba de un 
rezultat bun, de punerea în 
practică a unor concluzii re
ieșite dintr-o experiență mai 
veche. Dar despre acest lucru 
nu se poate vorbi în toate 
compartimentele care concură 
la bunul mers al procesului de 
învățămint.

Și în acest an — ne spun 
mulți părinți și elevi — tova
rășii de la I.C.R.M.-Galați 
oferă celor interesați neplăcu
tele surprize în procurarea u- 
nor articole care, deși le apar 
poate ca amănunte, nouă ne 
fac greutăți.

Așadar, să vedem care sînt 
cîteva din aceste „amănunte". 
Doar cu cîteva zile înaintea 
deschiderii anului școlar, a în
ceput vînzarea masivă a hîr- 
tiei albastre. Nu ar fi fost vor
ba de nicț un necaz dacă 
cantitatea procurată de a- 
ceastă întreprindere ar fi fost 
repartizată unităților de des
facere ținîndu-se seama de 
legile cunoscute ale cererii ?i 
ofertei. Dar nu s-a întîmplat 
așa, căci la librăria nr. 14. 
hîrtia albastră se găsea din 
abundență, în timp ce la Libră
ria nr. 17 (unitate care deser
vește elevii din 8 școli), nu se 
găsea de loc. La librăria „A-

CITITORII PROPUN
I Pe «?cnd. to Institutul de cer- 

M | csîdrl pentru mecanizarea a-
I gricuHurfi. sînt determinate 

caracteristicile de tracțiune 
ale tractorului și gradul de u- 
zură a sistemului de suspen

sie șl rulare a remorcii

Itlnvrarii 
turistice 
neglijate

nr fl Indicat si se gă
sească un mic ghid 
turistic (deocamdată 
lipsește).

In tartor. Soeotta d 
este necesar ea Sfatul 
popular al regiunii 
Oltaula al daa mai 
multi atenția acestui 
■oaument

Ținu! pitit la poale
le munților falnici, 
brăzdat de ape repezi, 
cristaline. populat la 
tot paiul cu monu
mente de o rar! fru
musețe, Novacii atrag 
In orice anotimp aten
ția turla tu Iul. oferin- 
du-l numeroase prive
liști de neuitat. Ca In 
oricare ținut de mun
te, prezența color trei 
elemente : piatra, apa 
șl lemnul hotărăște 
arhitectonica locurilor. 
In special ultlmnl 
lement cunoaște

e- 
o 

largă utilizare ; tl ln- 
tflneșll peste tot — de 
la șindrila frumos In
crustată tn acoperișu
rile caselor, la itllpil 
porților monumentale. 
In cluherele șl tulnice
le ce au aici o veche 
tradiție. Ceea ce im
presionează pe turist, 
sini Inii șl unele as
pecte mal prozaice.

E supărător de pildă 
țapul că !■ localitate 
nu se glieac Ilustrate 
care si puni tn evi
dență specificul local. 
Novacii constituie 
punct da plecare 
diferite Itineraril 
ridice. In acest 1

ROMUT/US 
DIACONESCtJ

Cu baga|ele 
prin oraț I

amln- 
ma-

9 nn

tn-
■ena

De le Novaci ae in* 
dreptăm cu mașina pa 
un drum de (ar! spre 
Bala da Fier. Aici, le 
munții ittncoșl, abrupțl 
este gizduit unul din
tre cele mai pitorești 
monumente ale natu
rii — Peștera Muierii. 
Peștera, complet elec
trificat!, are tu preaj
ma el un ghid gaia cM 
dea cele mai amlnun- 
țlte explicații.

Dacă Peștera Muie
rii încrustează 
Uri profunde in
morla vizitatorului, nn 
nun.ai prin farmecul 
inegalabil, ci și prin 
atentla de care se 
bucură din partea or
ganelor în drept, în 
schimb celălalt monu
ment similar, peștera 
de la Polovraci, 1(1 
provoacă o mare de
cepție. Așezată pe căi 
de aceea, In spelndl- 
dele chel ale Olfețulul, 
peștera nu se bucur! 
de nici o Îngrijire. 
Nici mlcar la intrare 
nu dispune de o plă
cuță Indicatoare care 
«! dea unele explica
ții de rigoare. N ai de 
unde procura măcar 
niște torțe cu care să 
luminezi drumul spre

In aceeași cIMdlre a 
gării Tlrgoviște, des
tul de mare de altfel, 
■« afli și autogara. D>i 
ani de zile nu s-a pu
tui amenaja o cameră 
pentru bagajele de 
mină.

Vrei să faci o între
rupere, să vezi ora
șul 1 — mergi cu ba
gajele I Con linul călă
toria cu un autobuz 
peste 
tn gară cu 
Și dacă 
In oraș, 
lește pe 
jele. Iar 
tru al destul de mers.

Socotim că ar li ca
zul ca organele C.F.R. 
să la măsurile necesa
ra pentru fnlllnferea 
nnul birou de primire 
a bagajelor da mină.

cu un
șase ore 1 Stal 

bagajele 1 
totuși mergi 
o lei apoato- 
Jos cu haga- 
pln! In Jen-

GH. CH1ȚA

E în firea lucrurilor ca 
tineretul să cînte, să-și 
prime și să-și însoțească 
timentele șl prin acest 
propriu tinereții de a se 
nifesta. Si nu e nevoie de 
multă insistentă asupra aces
tei vocații a tinereții. Să ne 
amintim doar atmosfera însu
flețită a muncii pe șantiere, 
cîntecele care răsunau spon
tan, ca o descărcare a ener
giei și dragostei de viață, pre
tutindeni pe unde trecea ti
neretul, cel care-și trăiește din 
plin tinerețea, generoasă în 
elanuri, bogată în manifestări 
adecvate vîrstei și frumuseții 
ei. Asemenea rațiuni stau la 
baza recomandării pe care o 
fac documentele Congresului 
al VUl-lea al U.T.C. privind 
posibilitățile ce trebuie ofe
rite tinerilor de pe tot cuprin
sul patriei ca aceștia să-și în
soțească activitatea, excursii
le, petrecerile cu cîntece fru
moase, inspirate din viața și 
munca poporului, din senti
mentele înalte ale 
societății noastre.

Am pornit cîțiva 
în căutarea acestui 
tineretului, ne așteptam 
ascultăm pretutindeni melodia 
vibrantă... Dar oricît ne am 
încordat auzul, aproape de 
nicăieri n-a ajuns la noi 
coul vocilor tinere în a căror 
căutare 
De aceea, 
pornirea 
cînd 
plicații.
cință, altfel de „voci”, rigide, 
uscate, reci, care sunau cam 
așa:

ex- 
san- 
mod 
ma- 
prea

oamenilor

reporteri 
prieten al 

să-i

e-

romantică pornisem, 
am renunțat la 

romantică, încer- 
să găsim cîteva ex- 

Am auzit, în conse-

„S-au dat Indicații"
„S-au dat Indicații în fie

care organizație de bază, la 
„Ziua secretarilor" de acum 
două luni, ca nici o adunare 
generală să nu înceapă și că 
nu se termine decit cu un 
cîntec. In 30 de organizații am 
împărțit textele a cinci cin
tece. Am men într-o organi
zație șl am constatat că nu m 
prea respectă această indica
ție". (Tăbăran Constantin, se
cretar al comitetului raional 
1 Mai al U.T.C.). .Am primit 
Indicații de 
nai U.T.C., 
am indicat 
din cele 13 
vețe cintece" (a confirmat Go- 
hîncu Cornel, secretar 
mitetului U.T.C. de la 
rele Centrale I.T.B.).

...Și indicațiile s-au 
mădit la secretarii 
fiilor U.T.C., tonul lor lapidar, 

a 
sensul de o mare fru- 
al unei recomandări 
izvora decît din scoa- 
suprafată a unor re-

eeead întreprindere). Dar ini
ma nu-ți cîntă, tovarășe se
cretar ? Fără «Indicație** 
nu crezi el sutele, miile 
de vod tinere se pot dezlega, 
pot face să răsune înafară c in
terul lor lăuntric ? E adevă
rat. o oarecare sfială, reținere

fapt o valoroasă punere a 
tinereții In drepturile ei fi
rești, pe toate planurile, 
inclusiv acela constituit din 
formele specifice de manifes
tare a plenitudinii sentimente
lor noastre : cfntecul *1 poe
zia. Dar nu e numai asta.

cineva care dă tonul. Dar Ia 
noi, în cadrul organizației 
U.T.C., de cîțiva ani de zile nu 
mal cîntăm la aftrșitul adu
nărilor generale. Nu știu să ne 
fi oprit cineva să o facem, dar 
știu bine că nimeni n-a 
mulat continuarea acestei

8ti- 
fi-

la Comitetul raio- 
la rindol noatra 

secretarilor U.T.C. 
organizații să In-

al co- 
Atelie-

lngră-
orgeniza-

inexpresiv, brutal aproape, 
secătuit 
musețe 
care nu 
terea la 
zerve din fondul de aur al su
fletului tinereții însăși. „N-am 
mai cîntat din armată, am ui
tat tot ce știam. Dar. dacă tre
buie și e dispoziție, vom ve
dea ce se poate face". „Eu sînt 
de acord să cîntăm. Numai să 
primim o astfel de Indicație. 
Eu, personal, 
îmi 
Ion,
U. T. C. din secția „Con- 
densatori-hîrtie'* — IPRS 
— Băneasa ; Neamtu P. Ion, 
secretar al comitetului U.T.C. 
din secția mecanic șef — a-

nu cînt. Mie 
cîntă aparatul" (Ion 
secretar al comitetului 

din secția

cîntecele
NECINTA TE

care comună, care nu-s me
nite doar să cînte „de pe sce
nă", numai la concursuri, ci să 
răspândească, să ducă cu pa
siune cîntecele lor tuturor ce
lorlalți, învățindu-i, oferin- 
du-le acest „limbaj” propriu 
tinereții. Așa stînd lucrurile, 
să-i întrebăm pe cei care au 
tratat chestiunea ca pe o sim
plă transmitere a unei „indi
cații" : ați folosit aceste posi
bilități care vă stau la înde- 
mînă, i-ați chemat pe „cei de 
pe scenă" să-i învețe cînte
cele lor, pe toți cei care, la 
concurs ori în alte ocazii, îi 
ascultă (poate murmurînd 
fragmente din cîntecele lor, 
așa cum le-au „prins" din 
zbor) ?

sau 
neașteptate, 

indiferent 
tî nărui își 
zăgfizuiește, 
ferește de

există, fiindcă, Întrebat 
îndemnat așa, pe 
indiferent unde, 
cînd. ta m-nes am, 
leagă vocea, țt-o 
mai bine-zis și-o 
modul inadecvat în care e în
demnată să existe, în auzul 
tuturor. De ce să facem din 
asemenea aspecte delicate ale 
muncii noastre o chestiune de 
„indicație" ? Noi trebuie să 
dăm, într-adevăr, tonul, dar 
nu apăsind pe o notă falsă, 
stridentă, la a cărei sesizare 
orice dirijor care se respectă 
va opri întregul cor. Desigur, 
apoi, cadrele de organizație 
trebuie, ele în primul rind, să 
știe să reprezinte 
să-i ofere ele 
Iată deci că, 
U. T. 
mod
cărei conținut exprimă

Toți tinerii pot urca 
pe marea scenă 

i cîntecului I

C. au 
uscat

tineretul, 
modelul așteptat, 

înșiși secretarii 
privit într-un 

o indicație al 
de

Există a tradiție a cîntecu
lui însoțind munca șl viața 
sutelor și miilor de tineri, ră- 
sunînd amplu la marile noas
tre acțiuni, la adunările și 
serbările noastre. Dar există 
și o elementară condiție a în
treținerii acestei tradiții, a pă
strării el, care nu se produce 
de la sine. A lipsit, la un mo
ment dat, elementul stimula
tiv. care să-f întrețină conti
nuitatea și astfel, privită cu 
indiferență, tradiția a rămas... 
tradiție. Dar 
diții. Iată ce 
gore (Uzina 
„în excursii 
cere. Desigur, e vorba și

a

In 
o 

Dar Îmi 
La atelierele

Cine ridică această 
barieră l

nu în orice con- 
spune Robe Gri- 
„Grivița roșie"): 

cîntăm cu plă- 
de

rești manifestări a tinereții, 
vocației de a fi tînăr“.

Iată și alte răspunsuri : 
„De la cîntecele pionierești 
n-am mai cîntat nimic. 
Nu știu nici un cîntec 
întregime" ; „Eu știu cîte 
strofă, cîte un vers, 
place să cînt".
centrale I.T.B. din 25 de tineri 
doar 6 știu un cîntec, rar 
două. Ceilalți o strofă, și a- 
ceea din șlagărele de ultimă 
oră. Deci nu sfiala, reținerea, 
ci faptul că celor mai mulți nu 
li s-a oferit posibilitatea să 
învețe un cîntec, deși nimeni 
nu se poate plînge că nu exis
tă. în fiecare colectiv de ti
neri, oameni cunoscători, pa
sionați, capabili să-i învețe și 
pe ceilalți, deși, se știe, există 
nenumărate formații muzica
le, coruri, grupuri vocale în 
fiecare întreprindere, în fie-

„îmi place muzica. îmi pla
ce să cînt. E o pasiune din co
pilărie dar, nouă, celor tineri, 
în afara muzicii ușoare (de 
foarte multe ori „curat ușoa
ră" !) ne sînt adresate puține 
cîntece. Și cînd spun asta mă 
gîndesc la acele cîntece pe 
care să le cîntăm cu toții, în 
soare, nu cite unul, sub tre
murarea melancolică a lunii, 
pe romanțiosul mal de rîu !“ 
(Chirițoiu Teodor — Grivița 
roșie). Iată și altă ț,voce“ care 
tace, deși ar dori să cînte : 
„S-a pierdut obiceiul de a se 
cînta în grup, pentru că dacă 
am cînta, am fi nevoiți să cîn
tăm aceleași cîntece, învechite 
deși frumoase, dar ca evocări 
ale întâmplărilor, ale muncii, 
ale vieții legate de ele. pe care 
le-au însoțit atunci cînd se

cîntau. 
cintece noi, 
le legăm 
alăturăm î 
noastre de azi, de acum, 
pe care să le luăm cu noi, pe 
șantiere, în excursii, în ta
bere, !n drumeții. Aș spune că 
este un mare păcat că rămîn 
cîntece neeîntate, ritmuri și 
armonii neîucercate de vooile 
noastre, că de pe portativele 
compozitorilor noștri nu sar, 
neliniștite de atîta așteptare, 
cîntecele care să ne însoțeas
că”, (Ion Vlaican — Grivița 
roșie). Iată, deci, alta din ex
plicațiile acelei tăceri" de care 
vorbeam la început Desigur, 
nimeni n-a uitat că tine
retul vrea sft cînte, că pen
tru aceasta trebuie să învețe, 
că pentru aceasta, în 
pretinde pe drept cuvînt 
aibă niște cîntece, multe, foar
te multe, ale Iul, pe care să șl 
le însușească, îmbogățindu-le 
cu fondul său sufletesc, cu 
sentimentele Iul, cîntece pe 
care, auzindu-le, compozitorii 
aproape că nu șl le-ar mai 
recunoaște, pentru că ele n-ar 
mai fi ale lor, prea mult ale 
lor, ci ale acelora care le cîn- 
tă, sau care le vor cînta... 
Pînă atunci, însă, oricît de 
pasionați am fi, vocea ni se 
leagă, amuțește cînd e să cîn
te aceste strofe : 
îmbrăcat _________ „
Freamătă de voie bună / în 
lumina ce se scaldă în culoa
re, / Tinerețea se adună. / Așa
dar, cine va ridica șl această 
barieră ?

VIORICA GRIGORESCU 
ILINA GRTGOROVICI 

TUDOR STĂNESCU

N-avem asemenea 
pe care să ni 

de noi, să le 
întîmplător vieții 

acum,

„Stadionul
de sărbătoare, /

lexandru Sahia", lipsesc M în 
prezent alfabetare, caiete de 
diferite tipuri, pixuri cu pastă, 
plastilină, stilouri „Pionier* ti 
multe alte articole solicitate 
zi de zi în cantități mari. Si
tuația este asemănătoare șt in 
alte librării șt papetărli.

O defecțiune care are de a- 
cum „tradiții** — ne spune to
varășul Titus Savin, directo
rul C.L.D.C. — este lipsa unui 
foarte mare număr de cărți 
absolut necesare pentru lectu
ra recomandată elevilor din 
toate clasele. Dacă „Alba ca 
zăpada" sau „Fata babei și a 
moșneagului", de pildă — in
dicate pentru preșcolari — 
și-au făcut apariția într-un 
număr, care depășește ce
rințele, cele cuprinse în lista 
bibliografică a școlii generale 
de 8 ani nu sînt de găsit. Încă 
nu și-au anunțat sosirea, pe 
măsura solicitării, povestirile 
lui I. Creangă, M. Sadoveanu, 
Frații Grimm și multe altele. 
Lipsesc, de asemenea, multe 
din cărțile recomandate ele
vilor în „Biblioteca școlaru
lui”.

Numeroase cadre didactice 
din orașul Galați, ne-au infor
mat că sînt greu de procurat 
operele lui Creangă, Cara- 
giale, Vasile Alecsandri, Bo- 
lintineanu șt mulți alțt poeți 
și prozatori români. Elevii din 
clasele IX—XI își manifestă 
astfel îndreptățită îngrijorare 
că din nou vor fi obligați să-și 
aștepte ore tn șir rîndul la bi
bliotecă, care, oricît de bine 
înzestrată ar fi. nu poate sa
tisface cerințele atîtor eleul. 
Este, bineînțeles, vorba și de 
alte opere * ale lui Rebreanu, 
Sadoveanu, Cezar Petrescu, 
Camil Petrescu. Lipsesc, de 
asemenea, dicționarele român- 
franeez și francez-român, ma
nuale de tehnologie pentru 
liceele economice și multe al
tele.

La Galați, ca și tn alte orașe 
ale regiunii, sînt așteptate, au 
fost chiar invitați reprezen
tanți ai editurilor tn cauză 
pentru a studia și a cunoaște 
concret cerințele celor ce în
vață, greutățile pe care le tn- 
ttmpină, din pricină că nu gă
sesc ta timpul potrivit cărțile, 
nu numai cele obligatorii lec
turii elevilor, ci și pentru alte 
vîrste. Invitația gălățenilar ră- 
mtne tn continuare valabilă. 
Se impun însă și alte măsuri, 
în special, pe linia repartizării 
mai judicioase a cărților și d 
altor materiale trebuitoare e- 
levilor și școlarilor.

Este, de asemenea, necesar 
să se procedeze neîntîrziat la 
o nouă redistribuire, pe plan 
regional, atît a cărților cit și 
a dicționarelor. Pentru că este 
foarte probabil că un număr 
însemnat din cărțile amintite 
să existe în magazinele uni
versale și cooperativele să
tești, unde nu sînt solicitate. 
Un prețios ajutor își pot aduce 
tn această acțiune de redistri
buire a cărților și materialu
lui didactic necesar Uniunea 
regională, precum și uniunile 
raionale ale cooperativelor de 
consum.

VASILE MOINEAGU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

Borcanele cu ardei umplut!. fa
sole. roșii in bulion, tocană de 
legume, zacusca și allele n-au 
mult de așteptat in 
Fabricii de conserve 
din Capitala. Ele voi 
tind drumul cămării 

gospodării

magazia 
.Flnra* 

lua cn- 
tiecărei
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Masa rotundă a „Scinteii tineretului*
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LUCRETIA LUSTIG

artă 
vor-

ti-
ela-

din 
viata 
prin

Maestrul Al. Ciucu
rencu, participant la 
masa rotundă in dubla 
calitate — de om de 
și profesor — ne-a 
bit cu patos despre 
norii de azi, despre
nul lor, despre dorința 
do a deveni oameni a- 
devărați, care să creeze 
valori noi pentru po
porul ai cărui fii sint. 
Profesorul universitar 
Lazăr Stoicescu, de la 
Politehnică, prezenta, en
tuziasmat, chipul studen
tului de la acest mare 
institut, pe care-1 întîl- 
nește în sălile de curs, la 
bliblioteci, în labora
toare, la examen, în că
min, serios, preocupat de 
învățătură, veșnic 
„criză de timp", 
că 
mai mult, să învețe 
mult. Studentul 
Dumitrescu, de 
plastice, releva 
sobră, decentă a 
tilor care-și 
studenția.

In cuvintul fiecăruia — 
profesor sau student — 
se remarca grija ca nu 
cumva să existe măcar o 
clipă putința de a con
funda Întregul tineret 
studențesc, caracterizat 
prin vigoare și demni
tate morală cu elemente 
viciate de maladia super
ficialității, a falsei origi
nalități. Accentul pe ,,ne
gativ" își explică pre
zența în discuție ca o 
continuare firească, ca o 
alăturare la replica pe 
care o dau colectivele

lesr.. la adoptarea unor 
solu. de originalitate 
exterioară voit stridentă 
prin împrumuturi 
sfere străine de 
noastră socialistă,
mimetism ce trădează — 
în ciuda dorinței de afir
mare pe această cale a 
personalității — desperso
nalizare, lipsă de origina
litate în ceea ce privește 
fondul spiritual. Apelul 
la stridența vestimentară 
și maniere deliberat ne-
g 1 i j en t e exprimă, de
fapt, o pierdere a echili-
brului tinarului respec-

în 
pentru 

ar dori sa realizeze 
mai 

Zamfir 
la Arte 

ținuta 
studen- 

prețuiesc

tiv. El nu vrea să recu
noască că e ridicol și se 
declară un neconformîst. 
îi vine greu să admi
tă că este un igno
rant. că are mari lacune 
în cultura sa personală, 
si atunci, se declară a- 
deptul unor formule cul
turale cu desăvîrșîre 
„noi" pe care, chipurile, 
el le înțelege, iar marele 
public nu.

au arătat că, de regulă, 
manifestările de extra
vagantă și lipsă de de
cență în comportări și 
vestminte sint intilnite 
la studenții care au pier
dut ritmul studiului, pre
feră să ducă o existentă 
parazitară, s-au înstrăi
nat de colegii lor. și vor 
să-i atragă, uneori chiar 
să-i domine prin ținuta 
lor pretinsă la modă și 
originală

Ideea că ținuta este o 
chestiune pur personală 
și nu implică o răspun
dere țață de cei din jur, 
că nu alterează concep
ția și personalitatea a 
lost pe de-a întregul 
combătută, sugerindu-se 
ca printre studenți să se 
desfășoare o activitate 
educativă pentru ca o a- 
semenea părere să nu-și 
găsească circulație.

tudinile fata de oameni
s1 de persoana proprie.
Este pozitiv, deci, faptul 
că studenții și studen
tele dovedesc intere^ fa
ța de evoluția modei. 
Este chiar necesar s-o 
facă. Tovarășul Gheorghe 
Doca arăLa ca se simte 
nevoia ca in sfera ne 
preocupări a organiia-
li ei U.T.C. să se integre-
ze cu mai multă preg- 
n a n ță activitățile care
concura .rulti1 area bi 
nu 1 ui gust. a responsabi-
litătii in atitudine. in

Conduita-oglindă

studențești și cadrele di
dactice acelora care vor 
să asocieze perioada feri
cită a studenției cu ex-
travaganța in conduită, 
cu trucurile vestimen-

conf. univ. 
TAMARA DOBRINtare stridente, cu manie- 

rele care sfidează bunul 
gust și cultura spirituală 
«i societății noastre — 
cum spunea în cuvin tul 
său tovarășa Tamara Do- 
brin, prorector al Univer
sității bucureștene.

Personal, am relata un 
fapt. Pe litoral, în vară, 
a apărut la un moment 
dat, un tînăr cu o „po
doabă capilară" exorbi
tantă ce-i acoperea 
fruntea, cu o bluză multi
coloră și pantaloni trei 
sferturi, bicromatici. In 
față, culoarea oului de 
rață, în partea posterioa- 
ră, o țesătură colorată în 
violet-vișiniu. Tînărul nu 
purta o pancartă prin 
care să anunțe vreun 
spectacol de circ, ci, ți
nea o pipă în mină, ur
mărind în mod evident 
să provoace impresie. 
Desigur, el provoca o a- 
ntftnilă impresie, 
foarte penibilă.

Profesorul Dumitru Al
maș a adus în discuție 
un alt caz. Șapte studenți, 
cinci fete și doi băieți, 
stîrnind mirare și, firește, 
dezaprobare prin vesti
mentație și apucături, 
coboară, în iarnă, în gară 
la Sinaia; la invitația 
unui membru al grupu- 
lui-ciudat, o fată! — în
cep să urle cu toții. Sute 
de călători își astupă 
urechile și îi fixează cu 
priviri ce combinau dis
prețul cu compasiunea. 
Se potolesc abia cînd își 
dau seama că doar la 
dispreț și compasiune s-a 
limitat reacția oamenilor 
în fața „originalei" lor a- 
pariții în gară.

După opinia tovarășei 
Tamara Dobrin, la care 
au subscris și ceilalți 
participanți, dezorgani
zarea exterioară in ținu
tă trădează o dezorga
nizare lăuntrică. La înce
put este doar tendința 
explicabilă spre origina
litate, individualitate, 
spre definirea propriei 
persoane. Apoi, prin exa
gerare, apare sărăcia 
orizontului cultural, fuga 
de efort, atitudinea su
perficială față de valo
rile autentice, desprinde
rea de colectiv. Izolîn- 
du-se prin însăși atitu
dinea lui de colectiv, un 
asemenea tînăr ajunge

Una

Ce spune modul 
de a ne purta 

despre felul 
de a gîndi

Profesorul Dumitru Al
maș invoca, în sprijinul 
a aceea ce spunea, înțe
leptul dicton popular : 
„Ori te poartă cum ți-e 
vorba, ori vorbește cum 
ți-e portul*. Portul — spu
nea domnia sa — se echi- 
ibreaza treptat cu un con
ținut corespunzător, lată 
de ce. alunecările spre o
ținută necuviincioasă nu
pot fi tratate cu indife-
rență și considerate a
accidentale. Manifestările
așa-zis copilărești nu sint
acceptate nici măcar ia
vîrsta adolescenței, dar
mite la 24 sau 30 de
ani. Ar fi prea mult ! Nu 
mai poate fi vorba în 
acest caz de lipsă de ex
periență. Dacă un tînăr 
a avut timp să-și lase 
pletele și barba să
crească „de un cot*, cum 
de n-a reușit să dobin- 
dească o experiență de 
comportare civilizată, de 
bun simț și înțelepciune î 
In realitate, adepții ..cui-
turilor capilare" rebele și
ridicole sînt refractari în
fata experienței raportu-
rilor Interumane luminate
de cultura autentica, sînt
refractari față de cultură.

După părerea tovarășei 
Tamara Dobrin, de la de
ficiențele de concepție 
privind ținuta, comporta
rea, se poate ajunge des
tul de ușor, la o concep
ție cu totul străină asu
pra normelor conduitei 
morale la care subscrie 
întreaga noastră socie
tate socialistă. Partici
pant» la masa rotundă

La masa rotundă 
pus, la uu moment dat, 
întrebarea : „De ce to
tuși apar în lumea stu
dențească, fie și in pro
porții foarte reduse, ast
fel de manifestări F*. Și 
s-a răspuns.

Scriitorul Mihail Davi
doglu, a pus întrebarea 
formulată mai sus și a 
dat și prima explicație. 
Condițiile sociale, con
junctura ideologică din 
multe țari occidentale 
ne fac să înțelegem 
extravagantele unor ti- 

| neri de acolo. Aceștia, a- 
' flați uneori intr-o situație 

fără ieșire, recurg la ast- 
’ fel de mijloace vesti

mentare și atitudini pen
tru autoafirmare. Pe vre- 

î muri, pe alocuri, adopta- 
I rea ținutei cu totul apar

te avea și semnificația 
unui protest social. Dar 

. in condițiile societății 
noastre, de optimism și 
împlinire — spunea Gh. 
Doca, secretarul comite
tului U.T.C. de la Uni
versitate — nu există 
nici un temei care să dea 
justificare acestor aten
tate la bunul gust și la 
normele de civilizație. 
Dimpotrivă, întreaga con
duită trebuie să reflecte . 
frumusețea și demnitatea 
morală a tineretului nos- 
stru universitar.

Toți participant» 
discuție au fost de acord 
că ținuta, mai degrabă 
lipsa unei ținute exteri
oare adecvate și atitu
dinile nedemne ale unor 
tineri și-au făcut loc prin 
unele fisuri ale «uncii 
educative pe care o des
fășoară cadrele didactice, 
organizațiile U.T.C. și a- 
sociațiile studenților. Stu
dentul Costel Aposto- 
lescti (Universitate» a se
sizat un lucru intrutoîui 
întemeiat. Le hpse.Ae stu
denților care arbc'-ize 
ținuta de frondă împotri
va firescului, disc^mă- 
m în tul. Pledoaria sa pen
tru munca educativ*, 
care să vizeze mai precis 
formarea capacității de a 
diferenția valoarea de 
nonvaloare este, așadar, 
Întemeiată. Sugera chiar 
ca ..Scinteia 
să țină cu 
frecventă la 
retul, deci și 
cu tot ceea ce este nou 
și valoros In estetica 
vestimentară, să dezbată, 
chiar cu riscul unor re
petări, probleme ale com
portării In facultate și In 
societate.

iV-q fost vorba nici o 
clipă de a combate mrda 
în genere. -Moda este u 
fenomen social, cu o evo
luție dependentă de mulți 
factori, printre care și sti
lul de viață al oamenilor,

comportare. La o facul
tate a Universității, orga
nizația U.T.C. a și luat 
măsuri să se organizeze 
o dezbatere, la care să 
participe un sociolog, di
rectorul unei case de 
mode, un reprezentant al 
institutului 
pentru ca 
modei să fie 
studenti din 
mai competente. Sîntem 
o generație pe care o ca
racterizează căutările — 
spunea studentul Apos
tolescu. Sintem o gene
rație romantică. Exube
ranța noastră se manifestă 
și în ținută, dar nu împin
gem, ca unii colegi de ai 
noștri, lucrurile la ex
trem, depășind granița 
bunului simț, a bunului 
gust. în asemenea 
zuri, de sfidare a 
tăților 
zează, 
venim.

Noi
cient In educație un fac
tor foarte important, 
completează tovarășa Ta
mara Dobrin. Avem <> 
tradiție splendidă in ceea 
•- ochește bunul gust si 
echilibrul în functionali- 
tatea ■. ^stimentară si es-

de folclor, 
fenomenul 

cunoscut de 
sursele cele

ca- 
cali- 

care ne caracteri- 
trebuie să inter-

nu folosim sufi-

are o tradiție de mare 
preț- Tn invățAmlnt. mai 
ales, in educația tineri
lor de diferite virste să 
facem mai mult apel — 
cadre didactice și orga
nizațiile de tineret — la 
aceste tradiții

Imi Îngădui sd repet 
o 4 -itică ia adresa insti-

Ia

tineretului' 
mai multă 
curent tine- 
pe studenți.

dezvoltarea cult urii, aii-

tuțiilor care au răspunde-
rea estetic:: vestimenta-
tiei populației r-j-"?
Se-r acesta este.
dună părerea mea. defi-

-cr nci ales în zeec
nr ceste .’--cec

•

tatea -’egorm
de AKfltni
diferite A

•. rnd-j::; e u- v -
ftO» tineret. Dar
uîima< fjrw* .e ,vsf-\L-t 
denaattK laAaatm weti 
v acrea cA. 4e W materia, 
și Dină La tot ui
es-e deficite: 
nea mac arin 
fie un factcr 
a gus4u!in £*: 
brăcarnintii.
»> 3S>i des chiar, 
asemenea magazin 
putea 
modei cu vfnzare si cu 
— de ce nu 7 — discuții 
despre linia modei.

. Un aseaie- 
ar treb*ii >4 

educ îi-e
-2 = fetica ifș-
Săp»4mina' 

intr-un
s-ar 

organiza parada

Ne recunoaște 
opinia publică 

personalitatea?
Nouă, celor care la 

„masa rotundă" îi repre
zentăm pe cei mai puțin

. tineri. ne-a făcut mare 
plăcere să-i ascultăm pe 
tinerii studenți. să con- 
statăm responsabilitatea 

' cu care-și judecau co
legii. să le spunem, ex
cepții, claritatea in for
mularea cerințelor față 
de ei înșiși dar. mai ales, 
fată de cei care încearcă 
a le blama bunul renume. 
Studenții prezenți la 
..masa rotundă" arătau că, 

: de fapt cei care au com
portările amintite nici nu 
pot fi socotiți studenți. 
Se exclud singuri din fa
milia universitară. In 
fond, așa se prezintă lu
crurile. Si tovarășul Doca 
Gheorghe avea dreptate 
cind susținea că e ne
voie să generalizăm ati
tudinea combativă față 
de tinerii care atentează 
la bunul gust, la înseși 
normele vieții universi
tare. Pentru că. așa puțini 
citi sint acești 
faptul că ei persistă 
atitudini reprobabile, 
seamnă că ele au fost 
găduile — fie prin 
cere, fie prin indiferență, 
prin lipsa de măsuri. în
seamnă că nu s-a pre
venit lunecarea unor co
legi spre ridicol, iar une
ori chiar spre huliganism. 
„Noi înșine — spunea 
studentul Zamfir Dumi
trescu — sintem che
mați să ne apărăm onoa
rea studențească în 
celor care-și pierd 
cernămîntul și să-i 
tăm să și-l recapete", 
dentul Apostolescu ne po
vestea despre cițiva stu
denți cu ținută extrava
gantă care au ajuns in im
posibilitatea morală să-si 
țină lecția model la prac
tica pedagogică. Hazul e- 
levilor, privirile profeso
rilor și ale colegilor i-au 
determinat să se retragă.

tineri, 
în 

in- 
in- 
tă-

fata 
dis- 
aju- 
Stu-

Ținută academică
la universitate

stadionului

Dar ce fel 
ce fel de

La un moment dat. 
discuția se deplasează 
către balanța răspunderii
pedagogului pentru ți
nula morală <fi vestimen-
tară a studentului. Și in
discuție apare formulata
necesitatea exemplului.

Ciucurencu,

a modelelor. 
de exemple, 
modele ?

Maestrul
cu autoritatea dascălului 
preocupat de cei care-i 
sint eievi, Își asumă, in 
numele profesorilor, o 
mare răspundere pentru 
modul in care se com
portă tinerii. M-am ocu
pat de vreo șase-șapte 
serii de tineri care au 
absolvit institutul — spu
nea domnia sa. Ii văd zil
nic pe tineri în 
toți au venit în 
să învețe, au o 
de împlinire care 
presionează. Mă
resc pas cu pas și cind 
discut cu un grup de sîu- 
denți «i cind discut 
cu unul singur. Depin- 
dr de noi, profesorii.

atelier ; 
institut 
dorință 
mă im- 

urmă-

situații, a avut rezultat. 
Ne-a dat și un exemplu : 
la examen s-a prezentat 
o studentă, restanțiera. A- 
vea o coafură cu foarte 
multe etaje. Eu nu sint 
împotriva coafurii atunci 
cind se potrivește cu 
persoana care o poartă. 
Cind se uită în oglindă, 
fata să simtă că este fru
moasă. Dar cind am vă
zut că pieptănătura este 
atit de înaltă și știința 
atit de mică am . rămas 
contrariat. Am amînat-o 
pentru sesiunea urmă
toare. Cind a venit din 
nou, coafura era tot a- 
tit de mare și știința 
tot atit de mică, dar 
avea in plus fițuici. 
S-a discutat cu studenta 
respectivă Ia decanat ; 
am fost cu toții foarte se
veri, socotind totuși că 
putemr să-i acordăm cre
ditul nostru de a o lăsa 
să rA dovedească că ati- 
tuc nea ei a fost un acci
dent. La examenul din 
toamnă era un alt om, nu 
numai prin schimbarea 
coafurii, ci și prin baga
jul de cunoștințe 
care-1 avea.

Adriana Mite seu, 
denta la 
mărturisea 
ar fi recunoscători pro
fesorilor dacă aceștia 
s-ar interesa și mai în
deaproape de problemele 
lor concrete și nu s-ar 
abține de la observații 
critice și sfaturi. De pe 
urma experienței și în
țelepciunii cadrelor di
dactice ar putea folosi 
mult mai mult in preve
nirea lipsei de măsură. 
Pe mine mă supără mai a- 
ies ceva : Se face simțită 
la unii studenti o tenta
tivă de familiaritate neste 
limită cu profesorii. Exi* 
tc. uneori, o atmosleră

r.
Universitate, 
că studenții

I dreptul mîhnit; unele 
emisiuni pentru tineret 

spuneaîncurajează___________
dinsul —- aducind in fața 
camerei de luat vederi, 
false modele. Părinții sînt
nevoiți uneori să-i fe-
rească pe copii, de ase- 
menea imagini, închizînd 
televizorul. Și aceasta nu 
a fost o opinie singulară. 
Participant» la masa ro
tundă au fost unanimi în 
adresarea unor critici a- 
cesteî instituții de 
tură, de educație, 
minteri prețuită de 
de marele public,

cul- 
alt- 
toți, 
dar

care permite citeodată

Prof. univ.
LAZĂR STOICESCU

Anacronismul
modei de

„ultimă oră l'fc

inge.3-

la originile portului nos- cuxsui să*2: In
te ti ca ei. Dacă mergem

tru autentic românesc.
vom edea ra acest echi- 
libru. această demnitate.
această frumusețe so- 
bră și. in același timp, 
'“■isibi a. are definește
ținuta omului, portul în 
•ituatii diferite - de 
muncă si sărbătoare —

aprinde mai 
«aj dacă ea 
Educatorul nu poate ad-

puterme
dacă această dorința -e

iaborator. In

Mai mult ca sigur că a» 
Înțeles că ceva wq
In regulă in tinuta ior. 
Intr-adevăr, așa cum <• 
rata tovarășul .4'mo 
dace sa te

care eș. zr
' Ot .—u«- ♦ Ce ,
.decare >pores: . ■
Tovarășa Tornam îvy.

. reiata, de
un caz pilduitor. Cu M 
an iii urma. îa’.Ciuenia- 
tecă*. ^tuaenri 
tau rindul la 
Printre ei. doi 
FuwctOftâra femeie • ca 

I boa /îmt. refe^La sa .ț 
rea decla-
r»nd câ nu-: c/ede a :*i 
‘îBd-'nțL ‘ts
c&iăeăvi. ln^^îad«-L sore 
c w- ■ d<
nosc ca
erau strides;!, dar 
ufiu’ dintre c.oieqii 
ia ca.să e-kî dorit 
recunoască ca tlind 
lor. E concludentă 
tia spent ană.

Fiecare tlnlr Își do
rește o anume personali- 
tate. 
care-$i 
ta și 
gesturi 
acolo 
ne convingă că au o per
sonalitate. Jalnică perso
nalitate, dacă trebuie să 
recurgi 
zare și 
acoperi 
și lipsa 
rale! _______ 
personalitate care să poa-

â ii re<u- 
_. Cel doi 

nicî- 
ai iâți 

să-i 
de-ai 
reac-

Co legii noștri, 
afișează neglijen- 
extravaganta in 
și Îmbrăcăminte, 
unde pot. vor să

la vestminte bi- 
plete pentru a 
sărăcia spirituală 
unor calități mo- 
Noi ne dorim o

tă fi scrisă cu literă 
mare. Ceea ce este cu 
totul altceva — spunea 
studentul Coslel Aposto
lescu.

..sportivă*, prea sportiv.*
ai-n amfiteatru si in ora

lu Iac excep- 
fte» ia atelier 

n emuta negitjen- 
r»"al h respect «i 

sa mă respecte.
* .ea 2>A profite de 

care o dj 
rzoaia. a doua zi tlnărul 
apcuiruiat pentru o ținută 
neglijenta va căuta să 
3K- corecteze. Nu poți 
v-Ki la curs in tic-uLS de 
stradă sau de spectăcoi. 
Eu cred că trebuie 
'.nvdțăm pe tînăr care 
este ținuta adecvată >n 
diferite ocazii.

Tovarășii Tamara Da
tori n și Doca Gheorghe 
•.ș: aminteau de cursurile 
^reiatului profesor Tu

dor Vianu. Prin sobrie
tate. politețe, eleganță si 
\ aloarea vastei sale cul
turi. te obligă să vii ia 
cais in haina cea mai 
bună, pus la punct în
totdeauna. iar amfiteatrul 

> m cuprins de o liniște 
I {iesâ-.irșită. Și exemple 
s-su mai dat. S-a relevat 
fîptul că studenții reac
ționează față de ținuta și 
exigența profesorilor lor. 
Ei apreciază ținuta cu 
adevărat universitară, 
academică. La unele 
cursuri nu-și permit să 
vină îmbrăcati neglijent, 
să iasă din limitele so
brietății și ale bunului 
gust

Uneori, ne relata pro
fesorul Dumitru Almaș, 
dascălii se abțin de la 
intervenții hotărîte, chiar 
atunci cind ținuta stu
dentului este vădit su
părătoare. Există o anu
me jenă de a-și exprima 
dezacordul cu o aseme
nea ținută, din teamă de 
a nu apărea în fața tine
rilor vlrstnici anacronici. 
Personal a avut aseme
nea rețineri și ne mărtu
risea că-i pare rău. Preo
cupările unor tineri pen
tru o ținută căutat de
plasată ii sustrage de la 
studiu, de la îndeletni
ciri serioase de 
Ie întregească 
personalitatea, 
intervenit în

natură să 
cultura și
Cînd a 

asemenea

de seminar. Ba, citeooală, 
se ajunge chiar la obrăz- 
_ cie. De cite ori n-am 
roșit cind unul dintre 
profesori a trebuit să-și 
ir.trempâ lecția pentru a 
faca Uuiște m amfiteatru 
sau pe cu’oar. Mie imi 
place atmosfera tine
rească, de conversație, 
din holul facultății. A 
intrat In tradiție. Dar de 
aici și pină ia a-i pune 
pe profesor in situația 
să-și fac a ioc— iertati-mi 
expresia — ..cu coatele* 
printre studenții 
siiJ cu spatele, 
îează. cu țigara 
fără măcar să se 
să i facă Ioc
sărute — e prea mult! 
Cred că unii studenți au 
o atitudine prea degajată 
față de profesori, se 
comportă necorespunză- 
lor. le lipsește jena «I* a 
se prezenta în fața lor 
nepregătit! 
îmbrăca U.

Așadar, 
telectuaii 
duitei și a 
nere rămîn 
manente i 
educativ din facultate

care 
gesticu
la qură. 
întoarcă 
si sd-1

si neglijent

atmosfera in- 
armonia con- 

i ținutei in ge- 
i obiective per- 
ale procesului

Falsele „modele1
și citeva 

din sursele lor

apariția în programe a 
unor intruși. Cei patru 
studenți afirmau că unii 
dintre tinerii care apar 
pe micul ecran nu sint 
reprezentativi pentru ge
nerația lor, sint departe 
de a servi ca modele de 
ținută și comportare. 
Dacă îl întrebi pe un 
coleg care ți se pare cam 
deplasat în ținută de 
unde s-a inspirat, Iți 
răspunde prompt : ..de la 
televizor* — afirma stu
denta Adriana Mitesctl. 
însuși modul de viață, 
atitudinea tinerilor fată 
de cultură, preocupările 
lor cotidiene sînt înfăți
șate cel puțin unilateral 
pe micul ecran — com
pleta Dan Mugur de la 
Politehnică. S-ar părea că 
tinerii noștri nu fac 
altceva decit să stea în- 
tr-o ambiantă 
neavind altă 
artistică decit 
muzicii ușoare
surilor de ultimă oră. Or, 
nu aceasta este realita
tea vieții noastre studen
țești. a vieții tineretului 
in general. Mai multă i- 
maqinațit si mai aproape

de bar, 
delectare 
aceea a 

și a dan-

melor.

■ realitate îu alcătuirea
decorurilor -adrului in
care se afirmă tinerii cu
aptitudini. in modul
ae a îmbrăca, se
impune -i Deniru a ilen’i-
citatea si firescul p.ogra-

Televiziunea, cum afir
ma maestrul Ciucurencu. 
care aduce in casa omu
lui cultura, inlormația 
științifică și artistică, li 
prilejuiește delectări es
tetice. ar trebui să ofere 
tinerilor mai frecvente 
intllniri cu ținuta, com
portarea și vestimentația 
care li se potrivesc.

Si nu numai Televiziu
nea. adăuga tovarășul 
Doca, noi înșine — orga
nizațiile U.T.C și asocia
țiile studenti
buie să veghem ce anume

ire-

oferă studenților >cpna
Tinerii criticați cu atî- 

ta asprime pentru ținuta 
lor stridentă, In dezacord 
cu profilul intelectualu
lui nostru, au văzut 
undeva asemenea vest
minte, au copiat felul de 
a se tunde, de a se îm
brăca, de a se comporta. 
Doar nu s-au născut cu 
asemenea obiceiuri' spu
nea tovarășul Stoicescu. 
Dar de unde ?

Televiziunea 
numită ca fiind 
novată pentru

fost

artei amatoare universi
tare, -Căci, din păcate, de 
la înălțimea acestei sce
ne. uneori, soliștii, instru-
men ti știi, artiștii ama-
tori, din rindul studen
ților, aruncă o 1 u min ă
nefavorabilă asupra co
lectivului_____________ studențesc. 
Vom prețui talentul lor

a
și ea vi- 

răspin- 
direa unor asemenea ți
nute. Scriitorul Mihail 
Davidoglu s-a arătat de-a

numai In măsura in care 
și ei vor ști să respecte 
sala de spectacol, pe co- 
legii spectatori, printr-o 
ținută decentă, de bun 
gust.

S-ar părea că tinerii ce 
se vor cu orice preț aeo- 
sebiți sînt obsedați de 
noutate și nu vor să ru
mina în urma timpului. 
In realitate, arăta profe
sorul Lazăr Stoicescu, 
rămîn in afara vieții coti
diene, undeva departe de 
circuitul istoriei contem
porane. Conduita lor ti
pare anacronică în acea- 
sta conjunctură favora- 
bila dezvoltării celor mai 
frumoase calități morale 
în rindul tineretului uni
versitar. De ce au nevoie 
unii tineri să recurgă la 
împrumuturi din sfere 
străine profilului spiri
tual al națiunii noastre 
socialiste, atunci cînd în 
patria noastră există o 
multiseculară tradiție de 
cultură, oe înțelepciune, 
de omenie ? Se cunosc 
resursele poporului no
stru în ceea ce privește 
estetica vestimentară, în 
ceea ce privește dansul 
și cîntul, caracterul 
profund uman al atitu
dinilor, înclinația sa spre 
echilibru și armonie. 
Sintem din acest punct 
de vedere vădit avanta
jați față de alte popoare 
ale lumii care nu și-au 
menținut unele tradiții 
de cultură, fiind nevoite 
să împrumute modalități 
ae expresie in domeniile 
vieții culturalo și artisti
ce. Acest împrumut nu 
s-a realizat, cum observa 
profesorul Lazăr Stoices
cu, iără o transfigurare 
și deformare prin prisma 
unor interese comerciale. 
Valorile spirituale ale po
porului roman nu au ne
voie de asemenea adău
giri artificiale. Există, de
sigur, o dezvoltare con
temporană a muzicii, a 
dansului, dar această 
dezvoltare este originala 
și autentică numai in 
măsura în care pornește 
de la tradiția poporului 
său. Intr-adevăr, așa este, 
subscria la acest punct de 
vedere tovarășul Gheor
ghe Doca. Aceste traoiții 
trebuie cunoscute de că
tre tineri mai temeinic, 
pentru a le putea pă
trunde farmecul și a le

ții de responsabilități încă 
de la vîrsta cea mai fra

gedă. Această prospețime 
a muncii trebuie să vină 
în ajutorul întregului 
proces eaucativ, pentru 
ca astfel se cultivă con
secvența în atitudini, în
țelegerea valorii efortu
lui uman, aceea de a 
contribui la prosperita
tea societății. Tinerii cu
nosc realizările epocii 
noastre din lecturi și ex
cursii ; e nevoie insa, a- 
răta tovarășul Doca Ghe
orghe, în folosul muncii 
educative, să se realize
ze această cunoaștere 
prin experiență proprie, 
tînarul să înțeleagă ast
fel mai bine efortul de 
a construi și ridica din 
temelii edificiile socia
lismului. In legătură cu 
aceasta, discuțiile la masa 
rotundă au constituit o 
pledoarie pentru reinte
grarea în tradițiile vie-
ții universitare a muâ- 
cii patriotice, care îl
pune în contact pe stu
dent cu șantierul și ogo- 
nil, cu munca construc-
tivă de pe cuprinsul
Un»-

Prof. univ.
DUMITRU ALMAȘ

pe clasici decit
in ținută de gală“

aprecia \ aloarea, auten
ticitatea. Avem mijloace

înlesnim accesul tineri-
•' spre fEumusețile ar

ei populare, ale portu
lui popular.

A

I

De ase- 
in ceea ce 
cunoașterea 

artistic

Vîrsta stuaenției es.e 
vîrsta muncii, a marilor 
acumulări, dar și a dis
tracțiilor tinerești, entu
ziaste, spunea tovarășul 
Lazăr Stoicescu. Atunci 
cînd unii studenți își fac 
din divertisment un scop 
în sine, un ideal de via
ță, inevitabil greșesc. 
Divertismentul este un 
complement al muncii, al 
efortului desfășurat cu se
riozitate. Iar acei care își 
fac cu adevărat datoria și 
își subordonează viața u- 
nei semnificații superioa
re, nu alunecă către hi
pertrofierea distracției, 
la o conduită necivilizată. 
In acest sens, a vorbit la 
masa rotundă studentul 
Dan Mugur de la Politeh
nică, care arăta cum un 
regim de activitate in
structivă și care necesi
tă concentrare continuă, 
înnobilează conduita stu
dentului ea este incom
patibilă cu manifestările 
de superficialitate. Tot el 
ne-a vorbit despre plăce
rea cu care se distrează 
la sfîrșitul unei săptămîni 
de muncă avînd conști
ința că ea n-a trecut za
darnic. Mi-am notat cu 
interes ceea ce a spus 
aici tovarășul Almaș, ri- 
tindu-1 pe un mare om de 
cultură : atunci cînd simt 
fn mine o anume tulbu-

* menea, și 
j privește 

fenomenului
| care se dezvoltă în afara 
; gianițelor țării. Este ne

voie de o mai mare re
ceptivitate din partea or
ganizațiilor U.T.C. și a 
asociațiilor studenților; 
acestea trebuie să răs
pundă interesului studen
ților pentru cunoașterea 
valorilor universale cu 
sprijinul oamenilor celor 
mai competent în mate
rie, ajutîndu-i pe stu- 
denți să-și însușească 
criteriile de valoare.

La un moment dat, is
toricul și scriitorul Du
mitru Almaș, precum $j 
profesorul Lazăr Stoicescu, 
apelează la amintiri. 
.Munca este, de fapt, a- 
ceea care 11 dă omului 
toate atributele frumuse
ții morale. Am rămas în
totdeauna impresionat, 
spunea tovarășul Dumitru 
Almaș. în fața tradițiilor 
din familia noastră să
tească, din familia munci
torească. Aici, se înfi
ripă un regim educativ 
riguros, care duce la 
formarea unor oameni 
întregi, pe baza muncii, sigur că vor Ii împreju- 
a unei riguroase distribu- 1 rări în care le voi folosi.

rare, o anume furtună.
ma îmbrac în smoching, 
iau o ținută care să-mî 
impună o anumită obliga
ție, ordine, liniște. Și ne 
asemenea, ceea ce s-a a- 
mintit din Machiavelli i 
nu-i pot citi pe clasici de
cit , i ținută ae gală — 
spunea acesta. Vreau să 
rețin aceste cuvinte ; sînt 

î vor fi împreju-

hpse.Ae
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turbo-propulsor alAvionul lai Coandâ

în urmă 
născut la
Coandă. unul dintre cei mai 
mari deschizători de drumuri 
în tehnica contemporană. Ter- 
minînd cursurile școlii pri
mare, a urmat liceul militar 
din Iași, pe care l-a absolvit 
în 1903, ca șef de promoție, 
încă de tînăr a manifestat spi
rit Inventiv, astfel incit, cind 
nici nu împlinise 14 ani, a 
construit o secerătoare-treie- 
rătoare acționată de o moară 
de vînt, far la 19 ani a realizat 
macheta unui avion al cărui 
„motor" consta dintr-o rachetă.

Curînd pleacă în străinătate 
pentru a-și urma studiile. Ur
mează cursurile politehnicii 
din Charlottenburg, apoi Uni
versitatea din Liege, Școala su
perioară de electricitate din 
Montefiore și Școala superi
oară de aeronautică și con
strucții mecanice din Franța.

Iubitor al sculpturii, a luat 
lecții de la marele Rodin, care 
l-a apreciat de altfel ca pe un 
artist cu talent.

cu 80 de ani s-a 
București Henri

SUPiRLAHVI
• Uzinele teDoneze 

„Standard Radio Corno- 
ratlon** produc CEL 
MAI MIC TELEVIZOR 
din lume, dimensiunile 
acestuia fiind : 70xîM 
mm. Alimentarea apara
tului. * cind greutate 
nu depășește 2,7 kg se 
face cu ajutorul a # ba
terii a cîte 1,5 volțL

• La mijlocul lunii 
noiembrie se va deschi
de la Grand Palais din 
Paris CEA MAI MARE 
EXPOZIȚIE PICASSO 
Organizată cu prilejul 
aniversării a 85 de 
de la nașterea 
tului pictor, 
va Drezenta 
4 000 de Dtnze.

ani 
cunoscu- 
expozitl* 
aorcane

arheolo-
w.___ _____ r (EgipO
au scos la IvealA CEA MAT 
VECHE RECLAMĂ DIN 
LUME, reprwentind o tablă 
de lut cu următoarea in
scripție î „Eu. Rino din 
Creta, tălmicesc Tisele le 
porunca zeilor*.

• Nucile reprexintl "ALI
MENTUL VEGETAL CEL 
MAI BOGAT ÎN CALORII 
datorită conținutului lor în 
grăsimi. 100 g de mici con
țin Intre 500—600 CAloriL

• Săpăturile 
glee din Memphis

• Rotativa con«triiitl în 
atelierele fabricii de mașini 
.Winkler Fallert et Ca* din 

Berna pentru un ilar dim 
Milano este CEA MAT RA
PIDA MAȘINĂ- de aceri 
fel din lume. „Wifaq-RO*, 
prezentată recent preiei, 
produce, cu o viteză de 
40.000 turații, 160 000 exem
plara de ziare pe oră.

• CEL MAT LENT MELC 
parcurqe Sfi cm pa ori. CEL 
MAI RAPID — 5,3 m p« 
oră.

• în urma unor cercetări 
minuțioase în toate conti
nentele, etnograful «nadei 
dr. Strandberg a aluni la 
concluzia că există popoare 
vorbărețe el popoare taci
turne CEI MAT TACI
TURNI sînt finlandezii. Lo
cul al doilea îl ocupă ca- 
nadienll. CET MAI VORBĂ
REȚI s-au arătat Italienii, 
brazilienii ei mexicanii.

MAT 
PRI- 
tara 

anual 
din

• Cantitativ, CEA 
FOLOSITĂ MATERIE 
MĂ ESTE APA. în 
noastră se consumă 
peste 3.6 miliarde mc
care 2,7 miliard® mc pen
tru Industrie. 30(1 mllloan® 
mc pentru populație ii 
milioane m.c. pentru 
flațil.

600 
iri-

•O instalație radar 
bază de laser, despre 
se afirmă rS va fi CEA 
EFICIENTA din lume, a fost 
construită In Japonia sî va 
fi instalată la stațiunea pen
tru cercetarea spațiului in
terplanetar de pe Insula 
Kiusu.

ta 
care 
MAT

• PASĂREA care scoate 
CELE MAT PUTERNICE 
SUNETE este pasărea „clo
pot* din pădurile Braziliei. 
Cinterul seamănă cu bătaia 
clopotelor «I se aude pini 
la o depărtare de 3 km.

• După cum anunți re
vistele de specialitate, la 
Nisa au foit descoperite, In 
Incinta unui șantier, rămă- 
lițele a ceea ce arheoloafl 
socotesc CEA MAI VECHE 
LOCVTNTÂ OMWrRASCĂ 
descoperită pînă astăzi.

EFECTUL
COANDĂ"
DESCHIZĂTORI DE DRUMURI 
ÎN ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ

In anul 1910, a avut loc la 
Paris cea de a doua expoziție 
tntenuițiofialft de aeronautică. 
Cu acest prilej, tînărul Coandă 
a erpus un avion cu totul ne
obișnuit, fără elice, pe care 
l-a denumit „turbopropulsor". 
Aparatul dispunea de două a* 
ripi etajate, fixate pe fuselaj 
cu două perechi de ț'mi din 0- 
țel. Aripa superioară avea lun- 
jpmea de 10J0 m și lățimea de 
1,75 m. Aripa inferioară era 
mai mică. Dispoziția aceasta a 
aripilor, ml ținu te pe patru 
țevi în vecinătatea centrului 
lor, constituia o noutate, pen
tru că la toate celelalte avi
oane realizate pînă atunci, 
între aripi se găseau nume
roase bare și sîrme, care să 
le susțină. Fuselajul, lung de 
12,50 m, avea o formă prelun
gă, și subțire, fiind conitruît 
din metal îmbrăcat cu placaj 
din mahon lustruit.

Partea cea mai originală a 
avionului o constituia insă 
mijlocul său de propulsie ‘ 
turbopropulsorul. El era plasat 
la partea din față a fuselaiulW-. 
în interiorul unei capote de 
formă conică. Sub capotă se 
afli un motor de 50 C.P., prins 
pe fuselaj care acționa o tur
bină. înaintea turbinei se pă
șea un distribuitor de aer cu

aripi elicoida'e, iar In spatele 
acesteia ufl difuzor conic, ser
vind la evacuarea aerului, 
după ce trecuse pnn tu-bzri. 
Debitul de aer care pătrundea 
în turbopropuișor putea fi re
glat cu un obturato’. ase^’ă- 
nător celor de la cp-s’are’e 
fotografice Prin modificarea 
debitului de aer. se obtiaec y» 
un reglaj progresiv al vitezei 
avionului.

întregul aparat rintă-ea 420 
kg și dispunea de multe alte 
noutăți in dementul aviației, 
cum ar fi rezervorul de ben
zină montat interiorul ari
pii superioare, profilul aero
dinamic al aripiao*. tr-enul de 
arerizaj *em:esczm''tab!!. co
menzi de direcșie n profunzi
me foarte bine p-«?e la r-wr.ft 
etc. în acest aparot Coandă < 
zburat In anul 191G de-t-y^l-.d 
de pe ac'Gp-’irtvl de la î’Hț 
Ies Mcu’meaux. pri
mul zbor în Ijme «1 anui z- 
vion cu rearție Co’Cr?.? ;.’e 
sale In area^’r dtroerie «cti- 
ripaseră ^i-îte decr*;: rea
lizările ulterioare ale av-cț'.ri 
reactive.

T-nărul in^ner a ro-iirct te 
acea perioadă ri alte —.renpi 
cum av fost •ro d? a-
rion bimoro-, un diro^r-ir 
lansare pentru toroite aeri-

me, un aparat cronofotografic 
cu care se pot înregistra de
plasările de aer in jurul pro- 

aerodinamice etc. De 
alttel, ei este primul care a 
conceput și experimentat tu
nelul aerodinamic eu fum, cu 
ajuto-ul căruia se studiază și 
se determină profilul optim el 
eorourilor ce trebuie să se de
plaseze cu minimum de rezis
tență de frecare in medii ga
zoase.

în 1912. a fost anQajat ca 
specialist la uzinele de avioa
ne Bristol, din Anglia, unde a 
creat un nou tip de arian, 
foarre căutat ulterior pe pia
ța internațională.

în 1914 a imaginat primul 
model de tun pentru avioane 
care nu area recul. în aceeași 
perioadă, a conceput const-^u- 
x-ea rezerv oarelor din beton, 
pentm produse petroliere, în 
locui celor din tablă. La ace
ste ia cenții, mai trebuie adău
gate construirea raselor din 
prefabricate din beton, cale 
ferată cu o singură șir.ă sus- 
pendată. un proredeu de pros
pectare a tzteiuȚui sau cupto
rul sero--.d la cbtine’-m
•ț?ei potabile din apa de mare 
etc.

în anul 1930. l-a vreocuvat 
e altă problemă, aceea a de-

vierii unul jet fluid, ea pă
trunde în alt fluid. Rezultatul, 
a fost descoperirea unui prin
cipiu nou în domeniul aerodi
namicii, care va fi cunoscut și 
folosit apoi în întreaga lume 
de specialitate, sub denumirea 
de „EFECTUL COANDĂ". 
Pornind de la acest efect, in
ventatorul a efectuat în 1933, 
primele experiențe cu „discu
rile zburătoare", sau „aerodi- 
nele lenticulare", după cum 
le numise el. în 1938. Coandă 
a brevetat în Franța descope
rirea sa, chiar sub denumirea 
de „efect Coandă". Pornind de 
la primele experiențe cu discu
rile zburătoare, la care au a- 
sistat în vremea respectivă și 
dțiva oameni de știință, prie
teni cu Coandă, ideile sale 
s-au conturat mai bine, ajun- 
gind la imaginarea unei nave 
cu totul deosebită. Aceasta, ar 
urma să aibă forma unei len
tile biconvexe și să dispună de 
două sisteme de propulsie cu 
reacție. Unele din jeturile re
active, proiectate de pe supra
fața inferioară a navei în jos, 

ar servi pentru desprinderea a- 
cesteia de pe sol, sau pentru 
menținerea ei în aer, la orice 
înălțime. Un alt rînd de je
turi reactive, dispuse înclinat 
în plan orizontal, la periferia 
discului ar produce răscuirea 
acestuia în jurul axului, per
mițând deplasarea laterală, în
tocmai ca la discurile pe care 

lansează sportivii. Prin ur
mare mișcarea de translație a 
•'avei s-ar face prin rotiTea 
ei, datorită jeturilor reactive 
periferice. Prin combinarea a- 
decvată a efectelor celor două 
fluvii de jeturi. asemenea 
nave puteau decola sau ateriza 
pe verticală, ar fi capabile să 
rămină suspendate. în nemiș
care la orice altitudine, sau 
să se deplaseze vertiginos în 
orice direcție.

Prin marile sale invenții, 
pri» multilateralitatea pre
ocupărilor sale. Henri Coandă 
remine unul dintre cei mai 
mari oameni de știință ai con
temporaneității.

Iar LIVIV MACOVEANU
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EPOPEEA Algele ți gheața

LUI
AHILE

încerca să-iGoethe 
ea Ke

astăzi

călească 
iMiop rea 
pe jăratec, 

ci ți ca

OcMScicțzi «cmcLn aa ita- 
hîJkt ci *!=.t capabi
la să distmgl clei’i-

Cerratlr:^ Hcctmta da pa 
bcrd-J Mwi Oc« as arătat că 
frecventa gWhu-.'or aaantune 

Aatarct-da. In care abundă 
ătato»ecie. scade cn 50— IX4 a-

IMatoaaeele sir.! cele aim* 
p4e plante mcaorelalare ele 
pcpoleezl ««prefața inferioară 
a dai ■■eorl pătrend fi
în grosinaa gbaLJ pin* la 100

în 
si 

desergezizeazl destul de rapid 
structura Interioară a gfaeth-

DfatoamMia pitrud ușot 
qbeatl, m înmulțesc intens

Ca temă predominantă, viața 
și desttn-ul lui Ahile dau naș
tere unor producții literare 
variate, cîteva dintre cele de
semnate printr-un titlu carac
teristic : Ahileida. Eschil a 
compus o trilogie, cunoscuta 
sub acest nume. Prin 95 e.n, 
poetul Papinius Statius com
pune Ahileida latină, epopee 
neterminată, care cuprinde 
multe informații suplimentara 
față de Homer. Mai aproappe 
de noi, prelucrarea lui 
Achilleis, a rămas și 
terminată.

Filologii procedează
la reconstituirea unei Ahileide 
integrale, care ne-ar oferi un 
material destul de bogat pen
tru a face bilanțul cunoștin
țelor enciclopedice referitoare 
la figura eroului nostru.

Maica lui Ahile era zeița 
marină Tetis, nereida. Ființă 
cu puteri 
multiform 
ceput n-a 
soțului ei, 
Rînd pe rînd s-a nălucit ca 
o văpaie, ca 
rea, ca leul, 
Peleu izbuti 
să prindă In 
o fărîmă din viețuitoarea cu 
înfățișări atît de stranii. Și în 
cele din urmă, frumoasa lui 
soție s-a văzut silită să-i pri
mească iubirea. Neîmpăcîndu- 
se totuși cu gîndul sorocului 
trist ca-i așteaptă pe muri-

nebănuite, geniu 
al naturii, la în- 

vrut să se supună 
Peleu, regele Ftiei.

vîntul, ca pasă- 
ca șarpele... Dar 
de fiecare data 
mîinile sale cîte

tori, 
copiii născu ți din 
Peleu, culcîndu-i 
Din acest ă pricină, 
prunci au pierit p« rînd; ul
timul născut. AMle a fost sal
vat la timp de tatăl său. De 
atunci, Tetis, dezamdettă, tră
iește mai mult in pustietăți 
de ape. A reușit totuși cîndva 
sâ-l cufunde pe copilul Ahile 
în apa Styxului, fluviul ne
gru din Infern, ale cărui unde 
aveau darul să-l facă pe ori
ce om invulnerabil. Numai 
călcîiul lui Ahile (de care se 
lipise o frunză) n-a putut fi 
muiat de apa miraculoasă. Și 
astfel trupul eroului păstra un 
loc vulnerabil...

Lipsit de îngrijirile unei 
mame Ahile este crescut în 
munți de centaurul Chiron.

In ajunul războiului troian, 
Tetis dezvăluie alternativa de 
care depinde soarta lui Ahile ; 
dacă participă la expediție va 
dobîndi faima unui erou stră-

pt 
cu

lucit. în schimb de va rimîne 
la Ftia, va trăi o viață lungă 
dar lipsită de glorie. Tatăl ho
tărăște deci să-l ascundă pri
virilor. Deghizat in fată, va 
fi trimis pe încuia Skyros, la 
curtea regelui Lycomedes. A- 
colo travestiul său a fost des
coperit de Ulise, atunci cînd 
făcu să răsune trompeta în 
camera unde stăteau fetele. 
La chemarea ei, Peleianul se 
trădează, năpustindu-se cu sa
bia în mînă. Episodul a fost 
înfrumusețat de moderni prin 
născocirea unei idile cu fica 
regelui Lycomedes. Un ase
menea subiect este tratat de 
poetul Italian Pietro Metasta- 
sio în libretul unei „melodra
me" lirice cu muzica lui Cal- 
dara.

Peripețiile din războiul tro
ian culminează cu cele din al 
zecelea an de asediu, poves
tite de autorul IHadei. Găsim 
în acest poem cel mai reușit 
portret al viteazului. Pictura 
de pe vase nu ne înlesnește 
cunoașterea unor trăsături 
particulare ale fizicului său. 
Pe amfora lui Exekias, din se
colul VI i.e.n. îl vedem jucînd 
zaruri cu Aias. Poartă o bar
bă ascuțită iar pe umerii săi 
strălucesc broderiile unei man-

IOS* A \ D 111 S C U AUTOPORTRET — Pictat In tonuri
aurde de o mare sobrietate, autoportretul ni-1 înfățișează p® artist, 
cam arăta In pragul nortii. Nimeni nu ar crede că e vorba de un
d® numai 32 d® ani. Ros da boală jl mizeri®, Ton Andreeicu era

a,.

om
la

vlrsta aceea un om aproap® hltrln. fruntea pleșuvă, (ața brăzdată, 
linia firavă a «merilor, tristețea grea 11 dau un aspect dramatic. Dar
cită hunătate, cită înălțime morală vădește acest chip, privirea pro
fundă de om car® a descifrat măreția vieții, a suferii espus, dar a

iubit viața cu pasiune.

Arhitectură românească

PIETRE DE HOTAR
ÎN ISTORIA ARTEI
rie . - n - f*- -

Experiența și priceperea a 
două secole, contactele cu alte 
țări favorizate de intense acti
vități comerciale, asimilarea 
originală a unor elemente 
structurale și decorative, au 
condus la apariția pe teritoriul 
Moldovei in secolele XV—XVI 
a unor forme proprii, unice în 
contextul arhitecturii euro
pene.

O primă fază eite legată de 
îndelungat* și bogata domnie 
a lui Ștefan cel Mare, care con
sfințește închegarea și crista
lizarea unui stil moldovenesc, 
a dou* fază fiind caracterizată 
prin dezvoltarea în forme noi 
a unor elemente de bază apă
rute anterior. întărirea dom
niei. posibilitatea folosirii 
unui mare număr de meșteri 
și muncitori, au făcut necesar 
și au dat posibilitatea constru
irii rapide a unui mare număr 
de cetăți și a măririi altora 
mai vechi. Cercetările la
borioase întreprinse în ul
timii ani au condu* la o 
imagine aproape completă a 
ceea ce fusese cîndva inima 
sistemului de apărare prin ce
tiți, Inițiat de Ștefan eel Mare. 
Ocrotită de ziduri de piatră de 
4 m grosime, cu 7 bastion e și

3 turnuri, înălțată pe o colină 
cu maluri abrupte și desfășu
rând o siluetă cu perspective 
impresionante, cetatea Sucevei 
stă azi mărturie a unor pagini 
glorioase din trecutul nostru 
și pildă a iscusinței celor ce au 
edificat-o.

Folosind materialele locale 
s-a creat posibilitatea ela
borării unui registru decorativ 
superior, variat, folosind ocul
tele. cîmpuri de tencuială, zone 
de discuri smălțuite, care au 
generat o impresionantă gamă 
de elemente de ușurare a ma
sei construite, cu rol deco
rativ. Ceea ce în arhitectura 
Renașterii italiene s-a urmărit 
și rezolvat prin suprapunerea 
ordinelor și folosirea gradată 
a tipurilor de piatră de fațadă 
(de la impresia de masivitate 
la ușurință). în arhitectura 
moldovenească s-a găsit un 
echivalent propriu, dovedin- 
du-se încă o dată originalitatea 
ți maturitatea de gîndire artis
tică și tehnică a constructori
lor noștri.

Structural, soluțiile acoperi
rii, variate și ingenioase, creea
ză forme și spații interesante, 
abil concepute, descărcarea 
împingerii bolților fâcîndu-sa

prin Intermediul unor sisteme 
în consolă, care de fapt sînt o 
interpretare proprie a arebu- 
tantulul din arhitectura gotică, 
după cum arcele ce sus
țin cupolele sînt o prelucrare 
și probabil o conlucrare crea
toare cu arhitectura armenea
scă a epocii. Nenumăratele e- 
xemple păstrate pînă în zilele 
noastre, vin să împlinească 
Imaginea primei faze mai im
portante de viață arhitectura
lă moldovenească : Putr.a, me
reu tînără și sărbătorită de 
curînd pentru vîrsta de 500 de 
ani în conștiința culturii noa
stre, Sf. Ilie de l’ngă Suceava, 
Sf. Ion din Piatra, Hîrlău, Vo- 
roneț, Arbora, Neamț, Pătră- 
uți, Borzești, Războieni și mul
te altele sînt tot atîtea pietre 
de hotar în istoria arhitecturii 
românești.

Cu fiecare ctitorie, meșterii 
epocii confirmă siguranța stă-
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tii scurte, îmbrăcată daasupra- 
pieptarului de bronz. Poeții 
vorbeau despre statura-i înal
ta, despre pletele-i blonda 
despre genunchii săi oțelițt 
Armele sale minunate sînt fă
urite de Hefaistos ; are un car 
tras de cai năzdrăvani. II în
conjoară oșteni de neînvins. 
Iliada este „minia lui Ahile 
Peleianul" izbucnită după ce 
Agamemnon i-a răpit sclava 
Briseis. Viteazul simte că e- 
xistența sa devine o batjocură; 
este cuprins de un resentiment 
mai chinuitor declt orice su
ferință fizică...

Cu ajutorul mamei sale ne
muritoare, obține din partea 
lui Zeus cea mai cumplită 
dezpăgubire ; în urma unul șir 
de înfrîngeri aheii și Aga
memnon se vor căi pentru ne
dreptatea care i-au făcut-o. 
După ce aheii suferă primele 
pierderi grave, solii oșteni în
cearcă zadarnic să-l înduplece 
Pe măsură ce progresează ac- 
acțuinea, dezastrul oștirii ahe- 
ene capătă adevărate propor
ții epice. Cînd dușmanul, a- 
proape victorios, amenință «ă 
incendieze corăbiile, Patrocle 
rupe izolarea, deoarece nu mai 
poate răbda spectacolul înfrin-

perii. Abia după ce va fi ră
pus acest camarad de arme, 
cel mai apropiat de sufletul 
său, Ahile înțelege cit de ne
fast au bîntuit resentimentul 
gi nefericirea pe care a iscat-o 
pretutindeni. Cu toate acestea 
se arată la fel de aprig, cu
prins de viitoarea răzbună
rii, dornic să-l pedepsească pe 
Hector Priamidul, ucigașul 
prietenului nedreptățit.

încleștarea cu Hector ocupă 
întreg cîntul XXII. într-un 
tirziu, fruntașul troian este do- 
borit de lancea lui Ahile. După 
funerariile lui Patrocle, bătrî- 
nul Priam se încumetă să pă
trundă noaptea în tabăra gre
cilor, pentru a cere cadavrul 
fiului său. întreaga făptură a 
Peleianului este răscolită de 
milă; se încheie un armisti
țiu, pentru ca troienii „să prăz- 
nuiască îngroparea lui Hec
tor". Cu descifrarea acestui ri
tual ajungem la capătul 
rațiunii din Iliada.

Alte episoade legendare 
vestesc in diferite feluri
tîmplări legate de sfîrșitul lui 
Ahile. Iată cîteva din cele mai 
sugestive, care au fascinat în 
decursul veacurilor imagina
ția poeților.

După moartea lui Hector,

na-

po- 
în-

DlC
Tlg
O

MUlRMiAH
MAXIM GORKI i

,,Copilul eete eel mai 
important capitol din 
viața femeii".

G. BBRNARD SHAW I

„ Viața este o flacără 
oe ae stinge întotdeauna, 
iar recapătă scînteie de 
cîte ori se naște un co- 
pir.

A S. MAKARENKO :
„Copiii noștri sînt vii

torii cetățeni ai țării 
n outre șl viitorii cetă
țeni al lumii. El vor fău
ri Istoria... Copiii noș
tri trebuie să devină 
cetățeni admirabili și 
buni părinți**.

BAINT-BEUVE :
„La o virată înaintată, 

dacă nu se populează ca
sa cu copii, atunci se 
populează cu manii și 
vicii".

PLUTARH:
„Dintre toata comorile 

pa rare părinții le pot 
lăsa copiilor lor. nu e 
niciuna mai de preț ca 
un frate : e un prieten 
dat de natură, un prie
ten c&ruia nimeni nu-i 

poate ține locul".

GOETHE :
„Este o dorință a tutu

ror părinților ca să vadă 
realizat în fiii lor ceea 
ce lor înșile le-a lipsit, ca 
ți cum ar trăi a doua oa
ră, și experiențele pri
mei vieți le-ar folosi a- 
bia acum**.

V. HUGO :

„O, dragoste de mamă! 
Dragoste ce nimeni nu o 
uită I"

plnirii unul vo abular și a u- 
nei gramatici proprii. Nicio
dată în epocile următoare — 
cu excepția unei scurte peri
oade In sec. XVI — nu se va 
mai ajunge la virtuozitatea și 
verva constructiv-decorativă, 
la echilibrul între interior 
și exterior propriu mari
lor arhitecturi, la acea ar
monioasă concordanță între 
conținut și formă. atîta 
rîvnltă de-a lungul îndelun
gatelor fră,mîntări artistice 
de pretutindeni. Ne aflăm în- 
tr-unul din marile momente 
de arhitectură românească, 
constituind astfel unele din 
formele ei clasice.

Pe temele fundamentale cre
ate acum se vor desfășura va- 
riațiunile epocilor următoare, 
atît în Moldova, cit și în parte, 
In Țara Românească.

Arh. I. SIMIONE8CU

Vedere a barajului primei centrale electrice franceze care 
folosește energia mareelor

vine în ajutorul troienilor re
gina Amazoanelor. Versiunea 
tradițională povestește în ce 
fel luptătoarea năvălește ca un 
vifor de stepă să-l zdrobească 
pe Ahile cu lovituri de se
cure. Zeii nu înțeleg totuși 
să-i acorde biruință. Peleianul 
străpunge cu lancea sinul stîng 
și o răstoarnă de pe cal. Cu
prinsă de spasmele morții, a- 
mazoana se-ncleștează de mi
nerul armei. Zărind obrazul 
feciorelnic pe care se lăsase 
vălul rece al morții, Ahile re
gretă amarnic fapta sa. Un 
oștean diform, clevetitorul 
Tersit, îndrăznește atunci să-l 
ia în derîdere, ca pe un slab 
de înger. Răbufnind iar minia 
legendară a celui jignit oștea
nul este ucis dintr-un singur 
pumn... Romanticul ger' .an 
Heinrich von Kleist în trage
dia sa Penthesileea, a imaginat 
un sfirșit cu totul diferit al 
legendei.

Conform versiunii tradițio

nale din legendele cicli
ce, Ahile a fost ucis de o 
săgeată pornită din arcul lui 
Paris. Mișelește, Priamidul 
țintise dintr-o ascunzătoare în 
călcîiul vulnerabil. Alți rap
sozi, dorind să dea o dimen
siune psihologică slăbiciunii 
omenești care avea să gră
bească sfîrșitul Peleianului 
spun că fărădelegea s-a pe
trecut într-un templu al 
Apolon, tocmai cînd Ahile 
pregătea să se logodească 
Polysena, fiica lui Priam.

După moartea eroului,
povestește că duhul său ne
muritor a fost dus de zeița 
Tetis pe meleagurile noastre 
— undeva la gurile Dunării 
în Insula Albă. Acolo, su
fletul său retrăiește faptele de 
arme...

lui
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MIHAIL NA STA 
lector la catedra de 1 lologia 

clasică a Universității 
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CADRELOR U.T.C. • Știri interviuri repo 
rtajo • Știri interviuri

O PREGĂTIRE 
MULTILATERALA

(Urmare din pag. I)

tîcii partidului. Însușirea con
ținutului de idei din docu
mentele partidului se reflectă 
în călirea politico-ideologică 
a cadrelor U.T C.

Plenara a apreciat că în ul
timii ani s-a acumulat o ex
periență valoroasă în munca 
de pregătire a cadrelor din 
organele și aparatul U.T.C. 
Experiența a arătat utilitatea 
cursurilor și seminarillor or
ganizate pentru instruirea ca
drelor U.T.C..

A devenit proprie multor 
organe ale U.T.C. metoda de 
a invita cadre cu munci de 
răspundere din organele și a- 
paratul de partid și de stat, 
din domeniul economiei, știin
ței și culturii pentru a face 
expuneri, a da consultații cu 
privire la unele probleme ale 
politicii partidului în diverse 
sectoare de activitate.

In ultima vreme este mal 
bine organizată instruirea 
secretarilor comitetelor U.T.C. 
$1 a birourilor organizațiilor 
de bază. S-a îmbunătățit con
ținutul cursurilor anuale orga
nizate cu cadrele nou alese, se 
țin cu mai multă regularitate 
și lînt mai bine pregătite zile
le secretarilor U.T.C.

întreaga muncă de pregătire 
si educare a cadrelor a avut 
ca principal rezultat ridicarea 
nivelului calității muncii a- 
cestora, s-a reflectat pozitiv 
în activitatea desfășurată în 
rîndurile tineretului, în orga
nizarea unor acțiuni care să 
răspundă cerințelor și preocu
părilor diferitelor categorii de 
tineri.

Activînd în organele și a- 
paratul U.T.C., cadrele organi
zației noastre dobîndesc ex
periență în munca cu oame
nii. își însugesc temeinice cu
noștințe politice și profesio
nale, devin pricepuți organi
zatori al activității obștești.

Ca o recunoaștere și pre
țuire a calităților politice și 
morale, a rezultatelor obținu
te în munca de organizație, un 
număr însemnat de cadre ale 
U.T.C. au fost promovate în di
ferite munci de partid șl de stat, 
în conducerea unor unități in
dustriale, agricole, a unor Ins
tituții de știință și cultură. 
Aceasta confirmă încă o 
dată faptul că organizația 
noastră îți îndeplinește din ce 
în ce mai bine rolul de rezer
vă de cadre a Partidului Co
munist Român, de scoală re
voluționară în care se formea
ză oameni de nădejde pentru 
întreaga viață politică, econo
mică șl socială a țării.

Analizînd munca de selecțio
nare, creștere șl promovare a 
cadrelor, plenara C.C. al U.T.C. 
a atras atenția și asupra unor 
neajunsuri. Astfel, s-a criticat 
faptul că uneori se promovea
ză cadre sub impulsul ne
voilor de moment, a căror 
calități sînt insuficient cunos
cute ; preocuparea insuficien
tă față de promovarea fete
lor în diferite munci de răs
pundere cu toate că acestea 
aduc o însemnată contribuție 
la întreaga activitate a organi
zației U.T.C. ; au fost criticate 
unele lipsuri existente în in
struirea practică a cadrelor în 
înarmarea acestora cu formele 
și metodele specifice muncii cu 
tineretul.

Atributele 
cadrelor U.T.C. - 

atributele tinereții
Rezolvarea cu succes a sar

cinilor stabilite de cel de-al 
VlII-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist necesită 
sporirea continuă a preocu
pării tuturor organelor U.T.C. 
pentru selecționarea, creșterea 
și promovarea cadrelor. Plena
ra a subliniat că trebuie 
desfășurată o susținută mun
că pentru a asigura toate 
verigile activității U.T.C. cu 
oameni competenți, capabili să 
contribuie din plin la îmbună
tățirea muncii organizațiilor 
U.T.C. Principalul criteriu de 
selecționare și promovare a 
cadrelor trebuie să-1 consti
tuie calitățile politice, profe
sionale și morale, rezultatele 
practice obținute în munca cu 
tineretul.

Cadrele U.T.C. chemate să 
muncească cu tineretul, pe lin
gă calitățile politice, profesio
nale, trebuie să fie oameni a- 
nîmați de romantism revolu
ționar, optimiști, care să știe 
nu numai să îndemne tinerii 
să învețe cîntece, poezii, să 
practice sportul, turismul, ci ei 
înșiși să știe poezii bune, cîn
tece patriotice, Revoluționare, 
să se priceapă îh organizarea 
jocurilor distractive cu conți
nut, să participe nemijlocit la 
toate activitățile ce se organi
zează pentru a asigura tinere
tului o bună folosire a timpu
lui liber. Cadrele Uniunii Tine
retului Comunist trebuie să fie 
promovate tocmai din rîndul 
acelor tineri care au capacita
tea de a-și apropia tinerii, ca- 
Te știu să le vorbească, și care 
sînt iubiți pentru calitățile 
lor, ascultați și urmați de 
tineri.

In rîndul cadrelor U.T.C. 
să fie promovați cei maî 
buni uteciști membri și

nemembri de partid, tineri 
bine pregătiți din punct 
de vedere politic șl cultural, 
caracterizați de o Înaltă prin
cipialitate, inițiativă și hotă- 
rîre în îndeplinirea sarcinilor ; 
tineri care au o comportare 
demna în familie și societate, 
se bucură de stimă și autori
tate în colectivele unde-și des
fășoară activitatea ; oameni ca
re iubesc munca cu tineretul și 
știu să răspundă preferințelor 
acestuia, se pricep să organi
zeze și participă alături de ti
neri la acțiunile politice, cul- 
tural-distractive și sportive, 
tineri entuziaști și receptivi Ia 
tot ceea ce preocupă tineretul 
șl care să constituie adevă
rate modele de trăire intensă, 
tinerească a acestei minunate 
virate.

Plenara a cerut tuturor ca
drelor U.T.C. să depună mai 
multă străduință pentru a-și 
însuși și dezvolta tocmai ase
menea calități, pentru a se 
comporta cu adevărat tine
rește în întreaga lor activi
tate, pentru ca prin propria 
lor manifestare plăcută, fireas
că, plină de romantism revolu
ționar, să fie capabile să sirin
gă în jurul lor tineretul.

Subliniindu - se necesitatea 
ridicării pe o treaptă superioa
ră a întregii activități de edu
care și instruire a cadrelor, 
în fața comitetelor regio
nale, raionale și orășene
ști a fost pusă sarcina de 
a Îmbunătăți munca de pre
gătire politică, ideologică a 
acestora, de a dezvolta în 
continuare la cadrele Uniu
nii Tineretului Comunist ase
menea trăsături înaintate ca 
pasiunea revoluționară, cin
stea, fermitatea politică, un 
ascuțit spirit combativ față de 
lipsuri, tăria de caracter, ini
țiativa în muncă, spiritul de 
dăruire față de îndeplinirea 
sarcinilor. Cadrele U.T.C. vor 
fi ajutate în continuare să-și 
însușească temeinic conținutul 
de idei cuprins în documentele 
Congresului al IX-!ea al parti
dului, în hotărîrile partidului 
și guvernului, să cunoască 
problemele economice concre
te ale muncii din domeniul în 
care își desfășoară activitatea, 
documentele Congresului al 
VlII-lea al U.T.C., Instrucțiu
nile șl hotărîrile Comitetului 
Central al U.T.C.. formele șl 
metodele de muncă specifice 
organizației noastre.

Mergînd în continuare pe 
linia îmbunătățirii formelor și 
conținutului muncii de edu
care politlco-ideologlcă a ca
drelor, plenara a recomandat 
să se pună un mai mare accent 
pe extinderea expunerilor, 
dezbaterilor și consultațiilor 
pe probleme ale politicii parti
dului, ale literaturii, artei, 
științei și culturii ; cadrele 
U.T.C. să fie ajutate mai mult 
să cunoască istoria poporului 
nostru, trecutul de luptă al 
clasei muncitoare și partidului 
comunist.

Să înarmăm cadrele 
cu formele și 

metodele specifice 
muncii cu tineretul 

în plenară a fost subliniată 
pe larg necesitatea de a se de
pune mal multă stăruință pen
tru creșterea eficacității între
gii activități a cadrelor U.T.C. 
Stabilind sarcinile pentru vii
tor. Congresul al VlII-lea al 
U.T.C. a precizat că organiza
țiile U.T.C. trebuie să fie prin
cipalul inițiator și organizator 
al activităților educative, cul
turale, sportive, turistice. De 
aici rezultă sarcina organelor 
U.T.C. de a acorda o atenție și 
mai mare formării și pregătirii 
cadrelor, avind în vedere încli
națiile lor, pentru a fi capa
bile să organizeze asemenea 
activități pentru tineret.

Pornind de la cerința formu
lată de Congresul al VIIT-lea 
al U.T.C. de a ști nu numai ce 
trebuie făcut, dar și cum, în 
plenară s-a pus un accent deo
sebit pe problemele privind in
struirea metodică a cadrelor 
recomandînd organelor locale 
U.T.C. să organizeze cu prile
jul diferitelor instruiri expu
neri și dezbateri pe probleme 
practice ale muncii organizații
lor U.T.C., activități culturale șl 
sportive care să poată fi ge
neralizate în organizațiile de 
bază ale U.T.C. ; cadrele 
U.T.C. să fie mal mult ajutate 
să învețe să cînte, să recite, să 
cunoască jocuri distractive — 
atribute firește ale muncii cu 
tineretul : în programul de in
struire să se acorde o atenție 
mai mare studierii experienței 
bune, să se facă mai mult pen
tru generalizarea acesteia. 
Va trebui militat cu mai 
multă consecvență pentru 
realizarea indicațiilor date 
de Congresul U. T. C. cu 
privire la organizarea diferen
țiată a instruirii cadrelor, ți- 
nîndu-se seama în mai mare 
măsură de problemele speci
fice pe care le ridică munca 
în rîndul tineretului muncito
resc, sătesc, a elevilor, studen
ților și în rîndul celorlalte ca
tegorii de tineri.

în condițiile cînd milioane 
de tineri din țara noastră în
vață cu pasiune, își însușesc

temeinice cunoștințe de cu!* 
tură generală, se pregătesc cu 
sîrguință pentru muncă și via
ță. este imperios necesar ca 
toate cadrele organizației 
noastre să depună eforturi 
susținute pentru a învăța con
tinuu, pentru formarea u- 
nui larg orizont politic cul
tural care să le dea po
sibilitate să-și îndeplineas
că cu «ucces sarcinile ce 
le revin In organizarea și 
îndrumarea activității tinere
tul uL

In perioada care urmeeză 
va trebui să se asigure un 
control mai sistematic asupra 
modului In care cadrele de or
ganizație își îndeplinesc sarci
nile ce le revin ; organele 
U.T.C. să manifeste mai nuntă 
grijă pentru crearea și stator
nicirea unei atmosfere de mun
că intensă, pentru sporirea 
combativității față de orice Ie
de manifestări negative.

Tinerii văd în cadrele Uniu
nii Tineretului Comunist, mo
dele de conduită în toate 
împrejurările vieții, exemplul 
lor este urmat cu încre
dere. De aceea. profilul 
moral al acestora trebuie să 
constituie o preocupare de
osebită pentru toate organele 
U.T.C. Fiecare activist in 
parte. Indiferent de funcția 
pe care o îndeplinește. este 
dator să dea dovadă de o 
înaltă ținută morală, de echi
libru șl statornicie în viața 
personală și de familie, de co
rectitudine și principialitate 
în relațiile cu tineretul. Orga
nele U.T.C. sînt datoare să 
manifeste grijă față de cadre 
și în același timp sâ adopte o 
atitudine fermă față de cei 
care nu-și îndeplinesc sarcinile 
încredințate. încalcă disciplina 
utecistă, principiile eticii co
muniste.

Să ridicăm 
pe o treaptă 

stperioară munca ! 
cu activul 

nesalariat
Ținînd seama de faptul că 

în întreaga activitate a orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
un rol din ce în ce mai im
portant îl au instructorii ne- 
salariați, cadrele care lucrea
ză în diferitele comisii pe pro
bleme, plenara a cerut tu
turor comitetelor regiona
le, raionale și orășenești 
să îmbunătățească în perma
nență munca cu acestea. Co
misiile pe probleme să fie an
trenate direct la studierea ex
perienței pozitive din munca 
organizațiilor U.T.C., să fie 
consultate în elaborarea ho- 
tărîrilor și măsurilor pe care 
le adoptă organele U.T.C. în- 
tr-un domeniu sau altul, să 
fie folosite la organizarea și 
rezolvarea operativă a sarci
nilor. Este necesar ca Instruc
torii nesalariați să fie absolviți 
de alte sarcini obștești, să fie 
repartizați pe organizații în 
raport cu specificul pregătirii 
lor profesionale. Comitetele 
regionale, raionale și orășe
nești, au datoria de a se 
ocupa permanent de pre
gătirea politică și ideolo
gică a acestora ; mem
brii comisiilor și instructorii 
nesalariați să fie recomandați 
să urmeze universitățile se
rale de marxism-leninism și 
în mod deosebit secțiile con
strucția U.T.C. din cadrul a- 
cestora.

Referindu-se la numărul 
mare de cadre tinere care vor 
fi alese pentru prima dată în 
conducerea organizațiilor de 
bază U.T.C., în adunările de 
dare de seamă și alegeri care 
au loc în perioada actuală. In 
plenară s-a subliniat necesita
tea ca în perioada care urmea
ză, să sporească preocu
parea comitetelor regionale, 
raionale și orășenești pentru 
instruirea șl educarea acesto
ra. pentru antrenarea lor la 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. Cadrele alese In con
ducerea organizațiilor de bază 
U.T.C. să fie ajutate sistematic 
în rezolvarea acelor probleme 
de care depinde îmbunătățirea 
generală a activității politice 
cu tineretul, în perfecționarea 
continuă a stilului și me
todelor lor de muncă.

Plenara C.C. al U.T.C. a a- 
preciat că rezultatele obținute, 
experiența acumulată și mă
surile stabilite constituie pre
mise importante pentru îmbu
nătățirea muncii de selecțio
nare, creștere și promovare a 
cadrelor Uniunii Tineretului 
Comunist. îndeplinindu-se cu 
succes o asemenea sarcină 
de mare însemnătate princi
pială și practică pentru activi
tatea organizațiilor U.T.C., se 
va reuși ca aceasta să se ri
dice la nivelul exigențelor ac
tuale pe care le impune munca 
de educare a tineretului, mo- * 
bilizare a lui la înfăptuirea 
politicii partidului nostru, de 
formare a unui tînăr cu o înal
tă conștiință socialistă care 
să-și integreze conștient, cu 
dăruire, energia în muncă în
tregului popor pentru edifica
rea construcției socialiste în 
patria noastră.
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La Bat d i a intrat in producție o nouă fabrică de bere care are o capacitate de 40 000 00G 
litri ar. ,.i Dotată cu utilaj modern. iab’:~a prezintă un înalt grad de automatizare. Tot 

aici se produce drojdie comprimată și malț. In fotog rafie : noua fabrică.

EUROPENELE DE BASCHET
Ultima etapă a preliminariilor

ACTUALITATEA
Carnet 

studențesc
Primele file din calendarul 

timpului liber
• EXCURSIA ,,BOBOCILOR"

Start spre noul puncte turistice: 
,,marea* de pe Argeș, Ostrov, ca
banele Gtrhova, Vfrful cu Dor, 
Poiana Izvoarelor, Poiana SHnei. 
Valea cu Brazi, Poiana Secuilor, 
Diham. Nouă excursii ale studen
ților anului I. Sffrgltul primei săp- 
tămtnl de studenție va f| petrecut 
in turul focului /e tah.i’,4. !n to
vărășia clnteculul. dansului ți poe
ziei. Proaspeții „filologi" șl „arM- 
trrtl“, „agronomi" șl „construc- 
■fori“r> „artiști” șl „Detrollțtl*, 
„medicinist!* șl matematicieni" se 
vor cunoaște și împreună vor cu
noaște o parte din frumusețile șl 
bogățiile României... Este prima 
acțiune dintr-un plan de perspecti
vi pe rinei ani — cel cinci ani de 
studenție — rare oferă posibl’lta- 
ten organizării de excursii și vizi
te la obiectivele economice, mo
numentele istorice și culturale.

Organizator : comisia de turism 
a ConsIVnlui U.A.S. din Centrul 
universitar București.
• INIȚIATIVA N-A FOST ABAN

DONATA
Consiliul U.A.S. din Centrul uni

versitar București, rduTnd rolaho- 
rarea cu Filarmonica de Stat 
„George Eneicu*, Invită arum pe 
studontl la un nou ciclu. Dumini
că, 9 octombrie, in Sala Palatului 
Repnhllrll Socialiste România, 
noua serie de concerte pentru stu
dent! se deschide cu „Recviem* 
op. 5 de Berlioz. Corul Filarmoni
cii, corul Radiotelevlzlunii, corul 
ansamblului Sfatului popular al 
Capitalei, orchestra simfonică a Fi
larmonici! (dirijată de maestrul 
emerit al artel Mircea Basarah) si 
solistul Ion Plio, artist emerit, 
laureat al Premialul de Stat, vor 
readuce in tata spectatorilor stu- 
dentl — creația marelui artist.
• PRIMUL BAL LA FACULTATE

Colegii din anii mari se itrldn- 
feac — Iu calitate de organizatori 
— să fie Ia ..tnlltime". Inventivi
tatea studenților arbltecți — do
vedită de renumitele carnavaluri, 
cupletele pline de haz din progra
mul de eslradl pe care 11 pregă
tesc viitorii economiști, „galeria 
bobocilor* din holul Institutului 
politehnic, pneita care învăluie 
de obicei reuniunile filoloailor, le 
vor dezvălui o nonă fatetă a ro
man tis mul ui anilor de studenție. 
Si clnd șlH că „halul bobocilor* 
va participa la concursul cu pre
mii .,Cel mai reușit carnaval, cea 
isa*. interesantă seară distractivă* 
(concurs care se va desfășura de-a 
lungul Întregului an univeriitar), 
pregătirea Ini solicită fantezie, pa
siune.

ADRIAN VASILESCU 
EUGEN MARINESCU

Cu prilejul celei 
de-a XVII-a aniver
sari a proclamării 
Republicii Demo
crate Germane,
vineri la amiază am
basadorul R. D. Ger
mane la București, 
Ewald Moldt, a ofe
rit o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Ale
xandru BIrladeanu, 
Mihai Gere, [lie Mur* 
gulescu, Roman Mol
dovan, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, membri 
ai conducerii Minis
terului Afacerilor 
Externe, conducători 
al unor instituții 
centrale șl organi
zații obștești, gene- 
jali _și ofițeri sițpe- 
ritori, oameni de ști
ință și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi 
ai misiunilor diplo
matice acreditați la 
București și aiți 
membri ai corpului 
diplomtic.

Prlm-vlcepreședin- 
tele ConsUiului de 
Miniștri. Alexandru 
Eîrlădeanu, a primit 
vineri pe conducăto

rul misiunii de bu
năvoință a Repu
blicii Mali Madeira 
Keita. membru al Bi
roului Politic al 
Partidului Uniunea 
Sudaneză a R.D.A. 
ministrul justiției, 
care face o vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a fost 
însoțit de Ya Doum
bia, ambasadorul 
Republicii Mali In 
Republica Socialistă 
România.

La întrevedere,
care s-a desfășurat 
într-o atmosferă 
cordială, a luat par
te Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției.

Intre 3 și 7 oc
tombrie 1966, au a- 
vut loc la Bucu
rești, lucrările se
siunii a XVII-a a 
Comisiei de colabo
rare tehnico-șttin- 
țiflcfi Intre Republi
ca Socialistă Ro
mânia și Republica 
Populară Bulgaria.

Comisia a exami
nat activitatea de 
colaborare tehnlco- 
științifică desfășura
tă de la ultima se

siune ți a aprobat 
programul de cola
borare pentru peri
oada următoare.

Protocolul Încheiat 
cu acest prilej a fost 
semnat din partea 
română de Ion Du
mitru. adjunct al 
ministrului industriei 
petrolului, iar din 
partea bulgară de 
Peniu Kirațov, prim- 
adjunct al ministru
lui construcțiilor de 
mașini.

La semnare a fost 
prezent Gheorghi 
Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria 
la București.

Protocolul prevede 
ca cele două părți 
să-și transmită re
ciproc documentații 
și să Înlesnească vi
zite de studiu ale 
specialiștilor pentru 
cunoașterea realiză
rilor tehnico-științi- 
fice in domeniile in
dustriei construcții
lor de mașini, indus
triei ușoare, indus
triei chimice etc.

Lucrările sesiunii 
s-au desfășurat ln- 
tr-un spirit de prie
tenie și înțelegere 
deplină.

(Agerpres).

CLUJ (prin telefon de fa 
trimisul nostru special).

latâ-ne așadar după 5 zile 
de concurs In pragul etapei 
finale. Preliminariile au adus 
In fruntea clasamentelor 
grupelor de la Cluj și Sibiu 
două merituoase ciști- 
gdtoare: Uniunea Sovietică 
și Cehoslovacia. Dacă ni
meni, încă de la început, nu 
a pus la îndoială victoria 
sovieticelor, în prima grupă, 
în schimb ciștigarea gru
pei secunde de căi re sporti
vele cehoslovace a fost ur
marea unei dispute susținu
te care a angrenat echipele 
R. D. Germane, Bulgariei șl 
Cehoslovaciei. Prin victoria 
în ultima partida asupra 
Italiei (75—57) și în același 
timp în urma tnfrîngerii Po
loniei 1n fața sovieticelor, 
România și-a consolidat de
finitiv poziția secundă In 
grupa de la Cluj. In cele
lalte grupe victoria —scon
tată — a Cehoslovaciei asu
pra Franței (67—41) ca șl 
victoria RD. Germane în 
lafa Bulgariei (62—48), re
zultat cotat ca o mare sur
priză a întrecerilor prelimi
narii, au dus la sena le rea 
Bulgariei — fostă finalistă 
în urma cu doi ani la ediția 
de la Budapesta — din 
cursa pentru o medalie. 
Fără nici o victorie, Ungaria 
se află pe ultimul loc, mul- 
țumindu-se doar cu apre
cieri referitoare la combati
vitatea arătată.

Jocul echipei României a 
fost din nou unanim apre
ciat. Cei doi antrenori ro

mâni au folosit mai mult re
zervele pentru a cruța for
țele primei garnituri în ve
derea asaltului ce urmează, 
și, sperăm, ca după ziua de 
odihnă de vineri, potenția
lul echipei sd redevină ma
xim.

Vorbind despre această 
ediție a campionatelor, dom
nul Jean Burgent antreno
rul principal al echipei 
Olandei, îmi spunea : „în
cep prin a aprecia organi
zarea care impresionează 
prin cită grijă puteți avea 
dv. față de toate amănun
tele. Cu un cuvînt, ea este 
fără cusur. Ca nivel tehnic, 
constat că Uniunea Sovie
tică s-a prezentat la același 
ridicat potențial, poale cu 
ușoare scăderi. In schimb 
România este în real 
progres șl practică un bas
chet modern tn toate pri
vințele. De 8 ani, de cînd 
activez ca antrenor federal, 
nu am întllnit un public 
afît de bun cunoscător în 
sport și entuziast ca al dv. 
Personal pot declara că 
echipa mea a core mtns pe 
deplin față de stadiul ac
tual a) baschetului feminin 
din Olanda'.

Etapa finală începe sîm- 
bătd, iar duminică seara 
vom cunoaște ordinea celor 
12 formații. România joacă 
în primul meci cil Ceho
slovacia. Mai este nevoie sd 
spunem că așteptăm o com
portare meritorie f

VIOREL RARA

SCURTE ȘTIRI
• în runda a 4-a a campionatului mondial tamlnin de iah de la 

Oberhausen (R.F.G.), echipa României a terminat la egalitate : 1—1 
cu echipa Ungariei. Alexandra Nicolau a remizat cu Karakaa. Cu 
același rezultat s-a încheiat partida dintre Polihfoniade si Bilek.

In clasament pe primul loc ie află la egalitate România șl Iugo
slavia cu cite 6,5 puncte.

• La baza clubului sportiv Olimpia din cal. Vitan a avut loc 
cu ocazia deschiderii noului an țcolar, competiția atletici dotată cil 
..Cupa Școlarului*. La Întreceri au participat peste 350 de elevi gl 
eleve reprezentind cele 27 de școli ale raionului Tudor Vladimlrescu. 
Pe primul loc a-a clasat echipa școlii nr. 21 urmată de cele ale șco
lilor nr. 71 el 70.

• în runda a 13-a a turneului international masculin de șah de 
la Zinnowitz (R. D. Germană) reprezentantul României, Victor Cio- 
clltea a remfiat cu Golz (R. D. Germană). Cu două runde Înaintea 
Încheierii competiției In clasament conduce marele maestru sovietic 
Antoșin cu 9,5 puncta, urmat de Victor Ciociltea cu 9 puncta.

• Echipa masculină de volei a clubului sportiv ,,Steaua* Bucu
rești care ie află In turneu în Albania a jucat la Shkodra cu echipa 
..Vllaznla* de care a dispus cu scorul de 3—0 (15—12, 15—13, 15—9).

ȘTAFETA PETROL1STĂ
(Urmare din pag. T)

S-ar putea cita sute de 
exemple, de fapte de muncă 
ale tinerilor, care alături de 
cei vîrstnici se disting în pro
cesul de producție, ale căror 
rezultate îi situează cu con
secvență printre fruntași. Do
resc să citez cu această oca
zie exemplul brigăzii condu
să de tînărul inginer Gheorghe 
Badea de la sonda nr. 4501 din 
Ardeal. La această sondă e- 
chipa condusă de sondorul 
Nicolae Ene — secretarul or
ganizației de bază U.T.C, de 
la instalația respectivă — a 
reușit ca la adîncimea de 
peste 4 000 de metri să reali
zeze o viteză care se situează 
printre cele mai ridicate din 
țara noastră.

Conducerea ministerului a- 
preclază în mod deosebit acti
vitatea tinerilor, stimulează pe 
oel mai merituoși, o dovadă a

încrederii ce 11 se acordă fiind 
promovarea lor în munci de 
răspundere atît tn întreprin
deri și trusturi cit și în mini
ster.

In actualul cincinal, în fața 
tuturor sectoarelor de activi
tate ale Ministerului Petrolu
lui stau sarcini deosebite, de 
mare răspundere, cea mai 
mare parte dintre ele vizînd 
aspectul calitativ al muncii 
noastre.

Tinerii petroliști au în față 
un larg domeniu de valorifi
care a cunoștințelor lor, a pri
ceperii și entuziasmului care-i 
caracterizează.

Ei nu trebuie să uite însă 
că dezvoltarea industriei pe
troliere în actualul cincinal si 
în perspectivă depinde în cea 
mai mare măsură de felul în 
care vom ști să gospodărim 
și să valorificăm superior re
zervele de gaze și țiței ale 
țăriL

Acest atribut major aJ acti
vității noastre a fost subliniat 
și de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Raportul pre
zentat la oel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, care arăta că 
„...ritmurile susținute de dez
voltare economică depind In 
măsură însemnată de valori
ficarea rațională a resurselor 
țării, In funcție de necesită
țile imediate și de perspec
tivă”.

In cincinal lucrătorilor din 
ramura industriei petrolului și 
a gazelor le revin sarcini de 
mare însemnătate.

Astfel, în foraj, eforturile 
colectivelor de muncă trebuie 
să fie îndreptate îndeosebi spre 
creșterea eficienței cercetărilor 
geologice, îmbunătățirea teh
nologiei procesului de săpare, 
folosirea de instalații și sape 
de mare randament și altele.

In atenția lucrătorilor din 
extracție trebuie să stea în 
permanență folosirea raționa
lă a rezervelor, exploatarea 
optimă a țițeiului și a gazelor, 
folosirea metodelor moderne 
de intensificare a afluxului de 
țiței și gaze.

Rafinorii au sarcina de a 
adinei prelucrarea țițeiului în 
scopul obținerii de benzine 
cu cifre octanice ridicate, ule
iuri cu caracteristici îmbună
tățite, și, în final, ridicarea ca
lității produselor.

Cercetătorii au sarcina de a 
pun« la punct studiile privind 
forajul, tubarea și cimentarea 
sondelor de mare adîncime, 
automatizarea extracției și 
transportului țițeiului și ga
zelor naturale și alte proble
me legate de creșterea facto
rului final de recuperare a ți-

SIMBATA 8 OCTOMBRIE

18,00 : Emisiune pentru
copii ; 19,00 : Telejurnalul de 
seară ; 19,15 : Campionatul eu
ropean feminin de baschet. 
Aspecte de la meciurile semi
finale. Transmisie de la Cluj ; 
19,45: Tele - enciclopedia ;
20,45 : Campionatul european 
feminin de baschet. Aspecte 
de la meciurile semifinale. 
Transmisie de la Cluj ; 21,15 î 
„Creionul se amuză" — filme 
de animație în premieră pe 
micul ecran : 21.35 : Melodii 
din filme ; 22,05 : Film : „Omul 
invizibil" ; 22,35 : Invitata
noastră : Muzica ușoară ; 22,55 : 
Telesport ; 23.15 : Telejurna
lul de noapte ; 23,25 : Buletinul 
meteorologic; 23,30 : închi
derea emisiunii.

teiului ?i gazelor din zăcă
minte.

Pentru traducerea în viață 
a acestor sarcini, s-au luat 
măsuri de pregătirea temei
nică a muncitorilor și specia
liștilor din toate sectoarele de 
activitate ale ministerului. 
Astfel, la cursurile de califi
care vor participa numeroși, 
muncitori, în majoritate tineri, 
iar la cursurile de specializare 
și perfecționare vor fi pregă
tiți un număr important de 
muncitori, ingineri și maiștri.

Tn această privință ne 
exprimăm convingerea că or
ganizațiile U.T.C. din unități
le noastre vor acorda și în 
viitor același ajutor prețios 
conducerilor întreprinderilor in 
mobilizarea tineretului, în pro
cesul de producție, pentru 
creșterea în continuare a con
tribuției tinerilor petroliști la 
realizarea vastului program 
de lucru din acest cincinal.

In numele conducerii Mini
sterului Petrolului, cu ocazia 
„Zilei petrolistului", felicit 
călduros tineretul din toate 
sectoarele de activitate și le 
urez mult succes în muncă și 
în viață.

I
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ZILNIC

Restabilirea calmului 
in nordul Nigeriei

Guvernatorul militar 
al provinciei de nord a 
Nigeriei, colonelul Has
san Katsina, a informat 
vineri că în întreaga re
giune s-a restabilit cal* 
mul.

In consecință, guvernul re
gional a suspendat restricțiile 
pe circulație instituite vinerea 
trecută în localitățile Kaduna 
fi Zaria, unde au avut loc pu
ternice ciocniri intertribale. 
Restricțiile sint însă menți
nute în alte localități, unde se 
mai menține pericolul reizbuc- 
nirii incidentelor.

Corespondentul agenției As
sociated Press transmite că 
între provinciile de nord și 
orientală continuă exodul ce
tățenilor aparținind grupări
lor etnice Ibo și Hausa. Com
pania aeriană „Nigeria Air
ways*, și-a întrerupt r-i»en 
traficul intern și interna^^z 
Postul de radio Lagos prcrirc 
că toate aparatele au fost pn«e 
la dispoziția autorităților mi
litare pentru a permite eva
cuarea cît mai rapidă r~ pro
vinciile de baștină a cetăța*- 
lor aparținând trib-j?-:.-z~ .1
conflict.

DIN k
. TIN

VIAȚA 
EROULUI .
LUMIIJ

Stare 

de urgența 

în Jamaica

CONFERINȚA DE PRESĂ
A PREȘEDINTELUI JOHNSON

EVOLUȚIA DIFERENDULUI 
ANGLOSPANIOL

LONDRA 7 (Agerpres). — 
După „protestul energic" adre
sat joi guvernului spaniol in 
legătură cu hotărirea Madri
dului de a închide parțial 
frontiera dintre Spania și Gi
braltar, Marea Britanie a a- 
nunțat că va propune ca ..as
pectele legale ale conflictului 
asupra Gibraltarului să fie 
supuse Curții internaționale 
de justiție de la Haga. In de
clarația britanică se deplînge 
faptul ca guvernul spaniol a 
recurs la asemenea măsuri 
chiar în preajma reluării tra
tativelor între ceie două părți 
asupra Gibraltarului. (Tratati
vele urmează să fie reluate 
luni. N.R.).

Agenția France Presse a- 
preciază că, „anunțîndu-și in
tenția de a trimite litigiul Gi
braltarului în fața Curții in
ternaționale de justiție de Ia 
Haga, guvernul britanic do
rește să-și exprime astfel ne
mulțumirea fată de evoluția 
negocierilor cu Spania și. tot
odată, să se eschiveze de la 
responsabilitatea unei eventu
ale rupturi a negocierilor". Se 
pare deci că dacă convorbi
rile anglo-spaniole se vor re
lua luni, așa cum s-a prevăzut, 
vor fi lipsite de un conținut 
concret, dat fiind că pentru 
Marea Britanie singura ches
tiune de discutat va fi aceea

d* • «9 d>cA Sparta aceopU 
ca IttlgjuJ aâ fw tnrafm bx 
fața Curții tnlemațiocaje Ia 
carul ciad Spania ra refuza 
să accepte propeaerea br.'a- 
BXi. ea va risca sa :>e -c 
că ac tease de wrdAdal Curt— 
in firma țicnaie Daci taal ea 
v> acwpta. *o2uUa prebtaeei

btl latârzUU

Treizeci «i patra 
de dolari 1 La a- 
ceasU stuiă a M 
evaluată de
■■! S.VJL. Viața o»i 
cetițeaa sad-vietna
mez acia ca armare 
a be■ bard aa ei le Ier 
efectuate ,.<*■ gre
șeală* asupra tale
lor șl câtuuetor paș
nice de la iad de 
paralela 17. CMra 
este cit se poale da 
oficială șl provine 
dia statisticile date 
publicității ia Wa- 
shiaftoa de Peata- 
*am S-a aflat aatM

PE 1 
SCURT 1

LA CONFERINȚA mondiali a I 
copilului, ale cărei lucrări se des- I 
făsoară la Stockholm, In cadrul ’ 
dezbaterilor pe comisii, delegația J 
Consiliului Național al Femeilor P 
din Republica Socialistă România. | 
a prezentat trei intervenții referi
toare la condițiile de viață, sini- I 
tatea, învățămîntul 9! educația co- I 
pllului In |ara noastră. •

Intervențiile au fost ascultate 
cu mult interes de către pârtiei- I 
panți. ■

AGENȚIA C.T.K. anunța în
cheierea lucrărilor Conferinței pri
milor arbitri dc sat din țările so
cialiste și a cercetătorilor din do
meniul dreptului economic. La 
conferință au participat reprezen
tanți din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Mongo
lia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
Din țara noastră a participat o de
legație condusa de Marcu Witz- 
man, prim-arbitru de stat.

Participant» la conferință au fă
cut schimb de informații și de pă
reri în probleme privind roiul 
dreptului în conducerea economiei 
naționale d țărilor socialiste și 
sarcinile organelor arbitrajului de 
•Ut

Senatorul Robert Kennedy, fra
tele fostului președinte asasinat, 
John Kennedy, a dezmințit veridi
citatea știrilor apărute în presa 
americană privind intențiile sale 
de. a candida la viitoarele alegeri 
pentru postul de președinte sau 
cel de vicepreședinte al S.U.A. In
tr-un interviu acordat ziarului 
„Washington Post", Robert Ken
nedy a precizat că dorința lui este 
ca în anul 1970 să-și reînnoiască 
mandatul de senator. Referindu-se 
la declarația fostului vicepreședin
te al S.U.A., Richard Nixon, des
pre posibilitatea unui așa-zis man
dat Johnson-Kennedy la viitoarele 
alegeri din 1968, Robert Kennedy 
a relevat că nu va candida chiar 
dacă președintele Johnson îi va 
cere să o facă-

CONSILIUL Central al Băncii
R. F. Germane, întrunit joi la 
Frankfurt, a respins o cerere a 
guvernului vest-german, refuzînd 
să-și aducă contribuția la acoperi
rea cheiLuielilor în devize ale 
Germaniei occidentale față de
S. U.A. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în cursul dezbate
rilor ministrul finanțelor al R. F. 
Germane, Dahlgruen, a făcut cu
noscut celor prezenți că R. F. Ger
mană va trebui să plătească S.U.A. 
pînă la 30 iunie 1967 suma de 3,6 
miliarde mărci vest-germane, drept 
compensație pentru cheltuielile de 
întreținere a trapelor americane 
aflate pe teritoriul Germaniei oc
cidentale.
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Costul uner 

vieți iW
că Statele Vaite aa 
plltit soma de IUI 
de dolari drept ^des- 
păffvbiri* pcaira ud- 
derea a IM de civili 
sad-vietnamezi la 
canal a 11 rafcdari 
aeriene e-
1 actuate de la 1 ia- 
lie a.n lBMrtiil le 
numărul victimelor, 
reviae 34 de dolari 
peutra liecare asasi
nai. Pentagonal i-a 
gindlt șl la cai 252 
de civili sad-vie tu a- 
meri răniți ia urma 
acestor atacuri. Si 
ei vor primi „despă
gubiri* : cam latre 5 
și 2S de dolari, „după 
gravitatea rănilor că
pătate*.

Prin ir-o coinciden
ță, comaaicatal Mi
nisterul oi Apărării al 
S.U.A. a lost dat pu
blicității cfttef la

De ««■ mi ta

caz. aa «stea «m rv-
a^Sa da upal J r

o «Ut
•a »e»f emerW m O 
m leat r tom ca w-
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P. NICOARĂaM atee ts-mar» a

R. P. MONGOLĂ. Noi construcții industriile în orașul 
Darhin

KINGSTON 7 (Agerpres . — 
în Jamaica a fast ințtit&.ză 
starea de urgență ca uzTazre a 
noilor incidente care au avut 
loc ifl capitala țârii. 
între partizanii ri
c«i •> opoziției. Decretai 
în zzert se.ns ce acordă
pr-‘ ;;-: crepra; ae z r-:x3 
y~*ce persoe^ d* a

ec—*~e-rru acrc'cr de 
rWraJd.

5r •*r-ztcjszc cc ■ oaza de- 
zc țoo*e 

fi-* cerț-eveie
WSMkx mc Mfrtfiaifal. In
pe . ■ . ■* ?■"-----zte le. car-
awt «v gi» •• * #•

WASHINGTON 7 (Ager
pres). Președintele Johnson a 
ținut joi seara o conferință de 
presă, în cursul căreia a rea
firmat obiectivele militare 
americane in Vietnam, subli
niind că Administrația sa „va 
continua să satisfacă toate ce
rerile formulate de generalul 
Westmoreland. comandantul 
șef al forțelor americane în 
Vietnam*. Această afirmație a 
președintelui este interpretată 
drept o nouă exprimare a in
tenției S.U.A. de a continua 
escaladarea războiului din 
Vietnam, mai ales că în ul
tima vreme, ca urmare a ce
rerilor ..exprese" ale lui West- 
n.~reland, efectivele trupelor 
arr.cn cane angajate în agre- 
?tunea din Vietnam au sporit 
.3 3*22 000 de oameni.

în legătură cu viitoarea con
ferință de la Manila, la care 
u—neazâ să participe, alături 
âv zefii a șase state asiatice, a 

r politică externă este de- 
7---.ientă de S.U.A.. ^reședin
țe a spus că scopul principal

al acesteia este de a trece în 
revistă evoluția situației mi
litare din Vietnam și de a stu
dia problema intensificării an
gajării acestor țări în războiul 
din Vietnam,

întrebat de un ziarist ce 
crede despre recenta declara
ție a fostului președinte Eisen
hower în care acesta preconiza 
ca Statele Unite să nu excludă 
a priori folosirea armelor nu
cleare în războiul din Vietnam, 
Johnson a refuzat să dea un 
răspuns precis, mulțumindu-se 
să afirme că politica Admi
nistrației este de a proceda cu 
„maximum de bun simț“ și de 
a folosi „puterea de descura
jare maximă cu minimum de 
riscuri*'.

în încheiere, el a anunțat că, 
începînd de la 17 octombrie, 
va efectua un turneu prin mai 
multe țări asiatice și din Pa
cificul de sud, în cursul căruia 
va analiza cu reprezentanții 
acestora, diferitele aspecte ale 
politicii americane în Asia și, 
bineînțeles, conflictul vietna
mez.

DE NATURĂ 
VULCANICĂ?

Re*er-^M,-xe la «ssele 
p^obieme legate de or.gina 
cmzerelor ar pe L^-aâ. H. 
Sie^be-g. șeful expediției 
InxStns^Zni «olopte
ci fzhaîei Stceri^ a
Acade-nie~. de Științe a 
U. F? sucz.ne că aceste
cratere de origine
vulcanică iți întemeiază 

studiu 
-a-tr d datelor obți- 

•utte pnci fotografierea din 
anon a regiuz-.ior vulca
nice d*M Kamciatka. Islan
da Indonezia cu datele 
ftAogrzy.'^j! obținute de pe 

Lunei. Această 
comparație zusține el, arată 
o mare asemăncre a for
melor rel***xliu din re- 
gutnue amxnzite cu cele de 
pe Lună.

IMPASUL
C.E.C.O.

Economiștii vest-europeni vorbesc deschis 
de recesiune iar cifrele date publicității sint, 
în acest sens, edificatoare. Ca de obicei, con
statarea dificultăților economice este însoțită 
de panseuri liniștitoare, în special de asigu
rarea că depresiunea are caracter trecător. 
Dar, de Mtă dată, pe fundalul recesiunii a- 
pare și mai conturată drama Comunității Eu
ropene a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) din 
care ae joacă, poate, ultimele scene.

Cel mai vechi organism al celor șase, Înființat cu 15 ani în urni 
printr-un tratat Încheiat la Paris, trebuia să înfăptuiască o piața co
mună (unificarea prețurilor, tarife externe comune) pentru două pro
duse (de altfel, ca șl siameze): cărbune șl oțel. Astăzi se constată nu 
numai că piața proiectată n-a fost realizată, dar șl faptul că realiza
rea ei este mal departe ca orieînd.

în ceea ce privește cărbunele, dificultățile datează mal de mult. 
Datorită lolosirii pe scară tot mai largă a altor tipuri de combustibili 
industriali, datorită concurenței cărbunelui american și a politicii su
prastatale promovată de C.E.C.O., necesitățile de cărbune din țările 
comunitare au scăzut foarte mult. Ca urmare, a scăzut și producția de 
cărbune. Numeroase mine au fost închise. Totuși, stocurile de cărbune 
nevîndut au crescut și ele în mod îngrijorător. Atunci au apărut, la
tre parteneri, disensiuni care aveau să devină esențiale. Țările pro
ducătoare (mai ales R.F.G.), care aveau munți de cărbune „nevîndnt", 
au căutat să obțină, în cursul acestei veri, instituirea unui tarif extern 
comun (ca o pavăză împotriva cărbunelui american) și înființarea nnut 
buget comun de subvenționare a industriilor carbonifere din cadrul 
comunității. _

încercările s-au soldat insă cu un răsunător eșec. Țările consu
matoare (adică cele nevoite să importe cărbune) au arătat că preferă 
importul din afara C.E.C.O. (mai ales-din S.U.A.). Preferința are donă 
moblluri. în primul rînd este vorba de preț, cărbunele american fiind 
mult mai ieftin decît cel vest-german. In al doilea rînd însă, importa
torii (Franța, Italia, Olanda) nu vor să ofere R.F.G. avantaje compe
titive, întrucît, după cum se știe, în cele trei țări se tinde cifre con
solidarea puterii de concurență a industriilor naționale In fața ofen
sivei oțelărillor din Ruhr.

Ajungem, astfel, la cel de-al doilea produs, la oțel. Datorită recu
lului general, în producția de oțel se observă un decalaj important în
tre capacitățile de producție ale celor șase (150 milioane tone) și pu
terea de absorhție (80 milioane tone). De aceea, o parte tot mai mare 
a capacităților rămlne nefolosită. Dacă în urmă cu cinci ani capaci
tatea nefolositfi a oțelărillor C.E.C.O. era de 10 la sută, astăzi ea este 
de 21 la sută. Se consideră că în următorii ani decalajul dintre ca
pacități și posibilitățile de desfacere va crește și mai mult. Această 
situație, conjugată cu intensificarea concurenței dintre cel șase, « 
făcut pe unii observatori aă vorbească de o „prăbușire ■ piețit oțe
lului".

Toate acestea nu puteau să nu zguduie puternic C.E.C.O. Bonn-ul 
a declarat încă din vară că, întrudt nu 1 fie acceptă planul cu pri
vire la cărbune (tarif extern comun șl crearea unul land comunitar 
de subvenționare), autoritățile vest-germane se simt libere de politica 
suprastatală a C.E.C.O. șl că ele vor trece, pentru rezolvarea problemei, 
la o „soluție națională". Totodată însă, R.F.G. „își va reconsidera po
zițiile*1 și in alte probleme comunitare (aluzie mai ales Ia agricultură), 
care Interesează în mod deosebit Franța, Italia și Olanda, Și, cum șl 
ceilalți membri ai C.E.C.O. și-au luat, fiecare In legea Iul, măsuri pen
tru ieșirea cit mai avantajoasă din recesiune, presa a consemnat 
„scăderea spiritului comunitar". Concluzia care s-a formulat a fost 
că, în prezent, flecare din cei șase lși apără propria producție șl nu 
este dispus să facă sacrificii pe altarul comunitar, pentru a întări 
forța de concurență a altora. Și, în cazul eșecului „misiunii specia
le" a celor șase care circulă în prezent prin diversele capitale, Pia
ța Comună, a Cărbunelui șf Oțelului s-ar putea destrăma. In 
acest caz, viitorul Pieței comune, In ansamblul el, ar fi pus sub sem
nul întrebării.

ION CODRU

r|

R. P, POLONĂ. Vedere panoramică din Varșovia.

OM: lUCRțRILE 
COMITEM 
DE TUniĂ
NEW YORK 7 (Ager

pres). — Comitetul de 
tutelă al O N U. 2 apro
bat raportul privind au
dierile petiționarilor în 
problema situației din 
Africa de sud-vest.

In ultimele zile, în fața a- 
cestui comitet au trecut o se
rie de petiționari, printre care 
reverendul Michael Scott și 
Zedekia Ngavirue, președin
tele Uniunii naționale pentru 
Africa de sud-vest (SWANU), 
precum și petiționari repre- 
zentînd organizația populară 
din Africa de sud-vest (SWA- 
PO). Cei audiați și-au expri
mat regretul față de înceti
neala cu care O.N.U. tratează 
problema acestui teritoriu, 
aflat sub mandatul Republicii 
Sud-Africane, și au cerut un 
sprijin mai hotărît din partea 
acesteia. Comitetul a hotărît 
joi să înceapă dezbateri asu
pra situației din Rhodesia, 
care vor fi urmate de exami
narea situației din Aden.

Ieri, la Brighton, a luat sfîrșit cel de-al 65-lea Congres 
al Partidului laburist din Marea Britanie. Ordinea de zi 
a Congresului — de altfel destul de încărcată —a fost 
dominată de două probleme de o importanță covîrși- 
*oare pentru Anglia : măsurile de austeritate adoptate 
anterior de guvernul Wilson și atitudinea Londrei față 
de războiul din Vietnam.

Dopă se știe. măsurile
luate eu scopul de „redresare
ecenomieă*'. întrucît visas în 
primul rînd a scădere a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii, au stirnit o vie nemul
țumire in rindurile acestora. 
In cadrul partidului laburist, 
purtătorii de cuvint ai acestei 
nemulțumiri au devenit mem
brii aripii de stingă, în frunte 
cu Frank Cousins, secretarul 
general al Sindicatului mun
citorilor din transporturi și al 
muncitorilor necalificați. De 
aceea era de așteptat ca pro
gramul economic al lui Wil
son să intimpîne la Congres 
critici vehemente. Cum s-a și 
întâmplat, de altfel.

înainte de a se trece la des-

dc fspt. decît o completare a 
legii precedente. Desigur, pe 
lingă blocarea salariilor s-a 
pomenit și de prețuri, dar, în 
această privință, se așteaptă 
o împotrivire Înverșunată din 
partea patronatului.

Cu aprobarea politicii eco-

A doua zi, a urmat surpriza de 
căpetenie : rezoluția în pro
blema vietnameză, propusă de 
același lider al opoziției din si
nul partidului laburist, Frank 
Cousins. Rezoluția, care cere 
guvernului să exercite toate 
presiunile posibile asupra Sta-

SURPRIZE LA BRIGHTON
baterile economice propriu 
zise, premierul a pus în dis
cuție decretul potrivit căruia 
„înghețarea" salariilor din 
„voluntară", cum era în urma 
legii de la 10 august, devenea 
obligatorie. Wilson s-a folosit, 
în acest sens, de o prevedere 
a legii din august, in virtutea 
căreia, „în situații speciale" 
guvernul poate decreta obli
gativitatea înghețării salarii
lor. Așadar, decretul n-a fost

nomice, „silele bune** ale pre
mierului la Brighton au luat 
sfîrșit. A urmat o „serie a 
surprizelor*4, care, desigur, a 
dat mult de gindit echipei lui 
Wilson.

Pentru prima dată guvernul 
a fost pus în minoritate 
miercuri după amiază, cînd a 
fost adoptată, cu 3.289.000 vo
turi. o rezoluție cu privire la 
șomaj, propusă de sindicatul 
muncitorilor din transporturi.

telor Unite în vederea încetă
rii războiului din Vietnam și 
a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, a fost adoptată 
cu o majoritate de peste 
1.200.000 de voturi. Adoptarea 
rezoluției a constituit o puter
nică afirmare a punctului de 
vedere larg răspîndit în An
glia, potrivit căruia guvernul 
britanic trebuie să-și modifice 
poliția in problema vietna
meză. Cu toate acestea, prin 
„planul în șase puncte" cu

privire la Vietnam pe care l-a 
prezentat congresului, guver
nul a dovedit că cel puțin in 
prezent, nu este dispus să țină 
seama de esența rezoluției.

Tot o surpriză a constituit-o 
și cca de-a doua înfrîngere de 
joi, cînd congresul a adoptat 
încă o rezoluție propusă de 
sindicatul din transporturi, 
rezoluție care recomandă e- 
conomij substanțiale în buge
tul militar și retrâgerea pînă 
în 1970 a trupelor engleze de 
la bazele militare aflate in 
Malayczîa, Singapore și Gol
ful Persic.

în aceste condiții, observa
torii consideră că înfringerile 
suferite de conducerea labu
ristă la Brighton, înfrîngerl 
care constituie tot atâtea sur
prize, diminuează în bună 
măsură succesul, așa de greu 
obținut, prin aprobarea pro
gramului economic al guver
nului.
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