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Stimați tovarăși,Comitetul Central al partidului și guvernul au organi- gat Consfătuirea cu activul de bază din unitățile de proiectare în scopul de a dezbate problemele legate de îmbunătățirea activității acestui important sector al economiei noastre naționale.în perioada pregătirii consfătuirii, în toate institutele de proiectare au avut loc dezbateri pe marginea activității desfășurate în ultimul timp, s-au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea continuă a muncii de proiectare.Timp de două zile și jumătate participanții la consfătuire au făcut, în cadrul ședințelor plenare și al comisiilor, un larg schimb de experiență, au dezbătut amplu măsurile ce se impun a fi luate în acest domeniu de activitate în vederea rezolvării cu succes a marilor sarcini legate de înfăptuirea planului cincinal.Am ajuns la încheierea lucrărilor consfătuirii ; se poate spune că schimbul de păreri a fost deosebit de rodnic. Participanții și-au adus contribuția activă, competentă, plină de răspundere la buna desfășurare a consfătuirii.în țara noastră își desfășoară activitatea un număr mare ide institute de proiectare spe- țpializate în diferite domenii de activitate. în anii puterii populare, proiectanții au adus o contribuție prețioasă la înfăptuirea marilor edificii ale socialismului. Atît în dome

niul construcțiilor industriale și agricole cit și al construcțiilor social-culturale, proiectanții au adoptat numeroase soluții remarcabile îmbinînd în mod armonios utilul cu frumosul. S-au obținut, de asemenea, rezultate de seamă în elaborarea și proiectarea unor utilaje complexe. în toate combinatele, uzinele și fabricile, în unitățile social-culturale, în cartierele de locuit sînt încorporate talentul și priceperea zecilor de mii de proiectanți care, alături de întregul popor, participă cu însuflețire la înfăptuirea politicii partidului de construcție socialistă a țării noastre.Toate realizările obținute în munca de proiectare în anii socialismului vorbesc despre faptul că România dispune de un corp valoros de proiectanți în stare să rezolve cu competență cele mai complexe probleme de construcție. An de an proiectanții și constructorii au obținut rezultate tot mai bune, și-au ridicat nivelul de pregătire, competența profesională, au asigurat tot mai multe lucrări de calitate superioară.Conducerea partidului și statului dau o înaltă apreciere activității specialiștilor din domeniul proiectării. Doresc cu acest prilej să transmit salutul călduros al Comitetului Central și al guvernului tuturor tovarășilor care muncesc în unitățile de proiectare, să-i felicit pentru realizările pe care le-au obținut.Apreciind rezultatele bune dobîndite pînă acum nu pu-

Ralinăria din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Complexul- de 
reformare catalitică. în fotografie i una din modernele unități, 
intrată nu de mult In folosința. Aici se prelucrează anual 

600 000 tone benzină cu cifra octanică ridicată.

tem să nu mențimăm însă unele neajunsuri te se manifestă în domeniul proiectării. Una din principatele lipsuri asupra căreia doiesc să mă opresc este faptul tă problema eficienței economice a lucrărilor de proiectare și a obiectivelor construite ru s-a bucurat întotdeauna de atenția necesară din partea institutelor de proiectare. Adesea proiectanții și constructerii au pus accentul pe latura arhitecturală care, fără înîoială, are importanța sa. dat au neglijat latura esențială — eficacitatea economică a consrucțiilor.S-au executat nulte construcții industriale agricole și social-culturale ci proporții monumentale, adnirate ce-i drept și de cetățenii țării noastre și de mulți itrăini. Dar unii își pun într&area: cum vă puteți permite să executați asemenea lucrări tostisitoare ? De unde aveți mijloacele materiale și financiar ? Desigur, socialismul oferă condiții minunate pentru exenitarea unor mari complexe iidustriale și social-culturale, asigură concentrarea mijloacelor materiale și financiare necesare realizării unor construcții ample, de factură modernă, dar nesocotirea criteriului economicității lucrărilor executate nu are nimic comun cu socialismul. Academicianul Beleș ne-a spus că în t-ecut, execu- tînd un proiect, trebuia să țină seama de faptul că proprietarul era foarte zgîrcit. Ar trebui să se înțeleagă că nici actualul proprietar — clasa muncitoare, poporul român, nu sînt deloc mal largi, doresc ca mijloacele financiare și materiale să fie folosite chiar mai economicos decît înainte. Tendințele de care am vorbit reflectă în ultimă instanță o atitudine de grandomanie, nesocotirea intereselor poporului muncitor.Posibilitatea pe care o oferă socialismul de a concentra

mijloace materiale șl financiare în direcțiile necesare dezvoltării economiei, culturii și științei impune o atitudine de maximă exigență din partea tuturor celor ce minuiesc aceste mijloace. Avem răspundere față de poporul nostru — adevăratul stăpîn al bogățiilor țării — de a gospodări cît mai bine, cu rezultate economice optime, mijloacele materiale și financiare ce îi aparțin.Dacă vom analiza în mod obiectiv soluțiile constructive ale unor uzine înfăptuite în anii socialismului vom constata că supradimensionarea nu a fost justificată nici de fluxul tehnologic și nici de condițiile de muncă. Cele mai multe din obiectivele supradimensionate sînt fie rezultatul tendinței spre „mo- numental", fie al nepriceperii sau atitudinii lipsite de răspundere față de a- vuția întregului popor. In multe întreprinderi suprafețe mari sînt din această cauză nefolosite sau utilizate nerațional. Pe drept cuvînt mulți tovarăși care au luat cuvîntul în cadrul consfătuirii au criticat aceste lipsuri, această concepție greșită ce s-a manifestat în domeniul muncii de proiectare.Este necesar să punem capăt cu hotărîre acestei stări de lucruri inadmisibile. Trebuie luate toate măsurile ca proiectele pentru noile construcții industriale și agricole să pornească de la necesitățile fluxului tehnologic, de la criteriul folosirii cît mai raționale a spațiului construit. Trebuie să se renunțe la atitudinea de grandomanie. Fiecare proiectant trebuie să înțeleagă că poartă răspunderea în fața poporului pentru calitatea proiectelor pe care le elaborează, pentru soluțiile pe care le concepe. Obiectivul principal al proiectantului trebuie să fie — cu mijloace

cît mai reduse, maximum de eficiență economică.Vom dovedi superioritatea socialismului nu prin proporțiile exagerate ale construcțiilor, ci prin producții de înaltă calitate, la nivel tehnic J mondial, cu cheltuieli minime, cu beneficii cît mai mari. Numai pe această cale vom asigura sporirea continuă a avuției naționale, a venitului național, posibilități de creștere a nivelului de viață al oamenilor muncii, mijloace sporite pentru dezvoltarea H continuă a societății socialiste I Lipsuri serioase s-ati mani- I festat și în proiectarea con- 1 strucțiilor social-culturale, a g teatrelor, caselor de cultură, | spitalelor și îndeosebi a lo- a cuințelor. Desigur, și în acest | domeniu s-au obținut succese; K s-au construit multe cartiere I la un nivel arhitectural și de S confort corespunzător. Este ’ fără îndoială un merit al pro- iectanților și constructorilor noștri că au abordat cu îndrăzneală introducerea noului. Nu putem însă să nu remarcăm că și aici s-au admis o serie de greșeli care au dus la scumpirea nejustificată a construcțiilor, la risipirea mijloacelor materiale și financiare.Lipsurile manifestate — lichidate în parte — constau în densitatea mică a construcțiilor pe hectar care a condus — ca și în cazul construcțiilor industriale și agricole — la scoaterea din circuitul agricol a unor mari suprafețe de teren. Amplasarea nerațională a construcțiilor a generat cheltuieli suplimentare pen- •tru lucrările edilitare, ridi- cînd costul obiectivelor respective. •Consider că au deplină dreptate acei tovarăși care au adus critici lipsei de proiecte tip, atît pentru lucrările industriale și agricole, cît și pentru construcții social-cul-
(Continuare In pag. a Ill-a)
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Să ridicăm 
întreaga activitate 
politico-ideologică 

la nivelul 
cerințelor actuale I

Universitatea — și-au ex
primat opinia participanții la 
masa rotundă organizată in 
orașul Iași — nu este numai 
o școală superioară, ci este o 
colectivitate — cu viața ei 
proprie, cu atmosfera ei, cu 
preocupările, aspirațiile ei 
specifice. In universitate tînă- 
rul își petrece viața nu numai 
ca student, ci și ca cetățean 
al acestei colectivități. Siste
mul de educație în învățămân
tul superior își propune ca 
scop să formeze cei mai buni 
specialiști și cei mai buni ce
tățeni. Concepția de „cel mai 
bun specialist" și „cel mai bun 
cetățean" o fixează însă ide
alurile politice, sociale și etice 
ale societății noastre. Sistemul 
de educație urmează să atin
gă aceste înălțimi. Iar cadrul 
didactic universitar trebuie să-l ilustreze cu înțelepciunea și experiența cîștigată într-o 
viață de muncă, cu o înțele
gere adîncă rezultată din cu
noașterea oamenilor.

Profesorul—„regizor" 
al activității 
studenților

In facultate — observă acad. 
CRISTOFOR SIMIONESCU — 
principiile de educație sînt 
altele decît în liceu. Exigen
țele vîrstei impun precepte 
pedagogice noi, principii noi... 
Trebuie să se renunțe treptat 
la metode școlărești (lucrări 
de control, extemporale sau 
alte asemenea forme) și să se 
dea mai mare atenție atrage
rii tineretului universitar în 
procesul de instruire pe calea 
înțelegerii raționale a sarci
nilor de viitor și pe calea 
afecțiunii față de muncă.

Cred că sistemul de educație 
în învățămîntul superior tre
buie să se schimbe în miezul 
său — ca metode, ca forme de 
acțiune — odată cu desfă
șurarea revoluției în știință și 
tehnică. Astăzi, societatea 
completează mult procesul de 
educație — prin mijloace teh
nice moderne, radio, televiziu
ne, cinematograf etc. Profeso
rul trebuie să adauge exem
plul personal, pasiune, suflet 
— în special înțelegerea pro
blemelor care frămîntă tinere
tul.

Consider că aspectul activi
tății educative în rîndul stu
denților — intervine prof. dr. 
docent CONSTANTIN CIO- 
PRAGA — trebuie privit ca o 
componentă de prim ordin în 
procesul formării specialiști
lor de mîine. Un specialist

ADRIAN VASILESCU

(Continuare In pag, q V-a)
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PORȚILE" PORȚILOR DE EIER
Adevăratele ,,porțl“ 

ale Porților de Fier se 
află acum in lucru Ia 
Șantierul naval Galați. 
Acestea se execută In 
cadrul unei comenzi 
pe care constructorii 
gălățenl au primit-o 
pentru realizarea unor 
echipamente complete 
hidromecanice pecesa* 
je sistemului hidro»

energetic șl de naviga
ție de pe Dunăre. Po
trivit comenzii respec
tive, urmează să se 
confecționeze un nu
măr mare de porți șl 
vane de dimensiuni 
puțin obișnuite, oara 
vor. deschide sau vor 
închide cursul obișnuit 
Si fluviului, -vor doz»

forța apelor pentru a 
smulge naturii maxi
mum de energie șl u- 
tilltate. Primul din a- 
ceste agregate, numit 
poarta de serviciu a 
ecluzei cap-aval, are 
o greutate de 845 tone 
șl o grosime do peste 
2 metri.

F " (AgerpresJ

I Am un prieten șofer. 11 
I cheamă Tănase Udrea. Are

26 de ani. E voinic, îngro
zitor de voinic, calm și ru- 

Ișinos ca o fată mare. Așa
calm cum e, mi-a arătat de 
trei ori cum se ridică cu 

Imîinile o „Volga" pe roa- r lele de dinapoi. Eu mă spe-

riam și mă temeam să nu i 
Ise întîmple lui Udrea ceva.

Mi-a spus odată, acum 4 
i ani, cînd călătoream spre 
I‘ Sibiu, că s-a îndrăgostit și 

* se teme, din cauza asta, să 
nu dea cu mașina în stilpi. 

IDupă o lună de la mărturi
sire, Tănase nu s-a mai pu- 

• tut ține și s-a însurat. îmi 
1-* spunea, înainte de nuntă, 

că viața lui fără Zamfira e 
îngrozitor de ștearsă și lip- 

Isită de sens. Și s-a însurat.
Am plecat, după aceea, prin 
munți cu toții. Tănase era 

Iorb, era ca un copil, parcă 
zbura. Nevasta îi sta numai 
pe lingă piept, era mai mă- 

I runțică în raport cu uria- 
I șui cel calm. Stăm și gîn-

deam : „păsările știu cînd 
I cerbii se bat și de aceea

țipă; dar păsările știu cînd 
Idoi tineri se iubesc și de 

aceea cîntă". Cei doi tre
ceau desculți prin apa unui

DE ZIUA

de Ion Crînguleanu

rîu. Era-un fel de- poves
te. Toate ca toate, dar in
tr-o bună zi, vine Udrea la 
mine și mă zguduie cu ex
taz, ca un șofer băut: „E 
ziua mea, frate! Am 23 de 
ani! E ziua mea și-s om cu 
nevastă. Azi, frate, chiar 
azi nevasta mi-a născut un 
fiu ! 11 cheamă Cantemir. 
Auzi și tu cum sună: U- 
drea Cantemir, născut de 
ziua tatălui său. Zii, dacă 
nu-i ca fiii de împărat ? Îmi 
Vine să te înec în vin, nu 
alta. Mă dau pe lingă ne
vasta și ea mă roagă să n-o 
îmbrățișez că-s mare și-i cu

băiatul în brațe. Fac așa 
cum îmi spune și-mi vine 
să trag o cîntare".

11 priveam pe Tănase și 
mă bucuram cu el. După 
tot extazul lui, a mal tre
cut puțină vreme, băiatul 
creștea ca Făt-frumos, cînd 
era mic, maică-sa își vedea 
de treabă, că era țesătoare 
la o fabrică textilă și mă 
trezesc, după mai bine de 
un an, din nou cu Udrea 
la mine. De data asta nu 
mi-a intrat în casă cum șe 
cuvine. A dat buzna și-a 
strigat să mă surzească : „E 
ziua nevesti-mi, frate l O

dată pe an e ziua ei, să știi 
și tu. Atunci ea se îmbracă 
în rochie albă și mă duce 
la șosea. Acolo îmi spune o 
poveste de dragoste... Dar 
tu auzi, omule ? Azi e ziua 
Zamfirii. Dar nu mă poate 
duce la șosea. Și tu ce vrei ? 
Vrei cumva să cînt singur 
pe drum, vrei să stau de 
vorbă cu copacii 2 Vrei să 
răcnesc de bucurie ? Așa ar 
trebui, dar nu se șade s-o 
fac ! Mi-a născut nevasta 
de ziua ei, dar știi pe la 10 
dimineața, de ziua ei; mi-a 
născut, cum îți spuneam, 
două fetițe ; mi le-a născut 
pe Oana și pe Magdalena. 
Ce ? N-auzi ? Urlă și tu ca 
mine ! îmi vine să te înec 
în vin de bucurie. Hai, să-mi 
vezi copilele și să te mai 
miri pe urmă de ce ridic 
„Volga" în două mîini. Ca 
împărații dintr-un basm, 
cei doi tineri și-au dăruit 
de ziua lor copii... Eu tă
ceam și-i iubeam pe toți 
cinci și gîndeam: „Ciudat 
nemaipomenit, acum doi 
ani și ceva, Udrea era sin
gur ; acum, ei toți, sint 
cinci". Uriașul rîdea sănă
tos și era plin de putere și 
dragoste.

Uzina de fire șt fibre sintetice 
Săvinești. Un Iot de produse din cea mai recentă „recoltă"

Desigur gusturile pot fi 
discutate, desigur că prefe
rințele pot fl diverse, desi
gur că reacțiile noastre spi
rituale Ia o seamă de lu
cruri țin de temperamentul 
șl cultura fiecăruia. Desi
gur I Și că se scriu șl se 
compun multe bucăți de mu
zică cantabilă e pînă la un 
punct bine, necesar. Șl că 
radiodifuziunea are sensibi
lități pronunțate pentru do
rințele firești ale tinerilor

ÎN LOC

DE
PREMII...

săi ascultători e iarăși ade
vărat și salutar. Tinerii cer, 
radiodifuziunea oferă. Oferă 
ceea ce din maldărul de 
partituri de pe masa redac
torului merită, cit de cit, să 
fie difuzat. Eroarea sau e- 
rorlle mai exact spus ne 
duc implicit la producătorii 
acestor bunuri, textierii șl 
poate mai pu|in, comparativ, 
compozitorii. S-a scris mult,

V. ARACHELIAN

(Continuare 
In pag. a V-a)
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ILIE CONSTANTIN

Prefață
Poetul — ritm pentru inimi și navă 
Și zid pornitei, dreptei cetăți, 
Trece prin oameni cu viață gravă 
Și însumează singurătăți.

Trec mînios, implinindu-mi suișul 
Prin nepăsare, ca un destin, 
Cit mai ajung la văzduh cu tăișul 
Spadei, c.a-n basmele din care vin.

Umblu ca sîngele prin voi, părere
Și așteptare și vis, precum 
Trece auzul printr-o tăcere 
Și cartea mea printr-o carte acum.

Plecarea 

pandurilor
Plecaseră spre seară toți călări 
Sorbiți de negură și depărtări 
Și-n urma lor, sfioasă, mai clipea 
Izbită scurt de țeava unei flinte 
Doar raza moartă dintr-o stea.

Fierbea pietrișul rîului sub ei 
Și aerul îi desena fierbinte, 
închis le era cerul înainte 
Și drumul sub copitele vuind 
Scrîșnea în ploaia de scîntei 
Tot dezvelindu-și trupul de argint.

Era lumină, raza lunii iute 
Și . carul scăpăra peste păduri.
Prin miriști arse, umbrele tăcute 
Se sfîșiau in rugii duri.

Pod
E podul in beton lansat, înalt, 
Ci eu mă tem că-ntre noi doi, egal, 
S-o despărți, spre-un mal și celălalt 
In zuruit de lanț medieval!

Cu spaimă și copilărește
Brațul te caută și te cuprinde.

Glasul lovește, buza alcătuiește, 
Cuvinte fără de cuvinte.

Pare că va-nceta să scadă 
Fluviul spre marea cu catarge. 
Cînd tu te-nclini pe balustradă 
ți fața apei te întoarce.

Nuntă
fără dragoste

Bătută-n tobe nunta și trecută 
cu plosca peste guri îmi traversează 
drumul — o barieră de tentații.

...Vremelnice, indiferente, joacă 
pe mire hainele și el Ie simte 
străine de atitea sărbători.
Vălul și trena șterg în alb mireasa, 
mișcările ei scad în obiceiuri...

Treieriș
Cîmpuri lungi ce nu știu de-nceput, 
Fără umbră lină de hotare, 
Parcă-n latul stepei au căzut 
Prăvălite zare după zare.

Soarele încremenit în cer, 
Câ-ntr-o măre vastă și întoarsă 
Clocotă ca un ceaun de fier 
Care-și rtipe toarta șl se varsă

lată-n zare niște uriași: 
Tot aruncă-n neguri care taie, 
Pe cind stepa zumzăie sub pași 
Părul verii că o vilvătaie.

1
Țin să mărturisesc încă din capul locului îndoiala și neliniștea câre mă cuprind ori de cîte ori ■ sînt solicitat să formulez, sau să afirm o opinie. Să nu fiu greșit înțeles : exce

sul de modestie îmi este străin cu totul — dovadă, rîndurile de față ; ceea ce mă îngrijorează însă în astfel de ocazii, își are probabil originea în conștiința faptului că orice formulare de acest gen atrage după sine o angajare în plus a autorului ; o creștere a obligativității. O obligație în plus față de condiția sa de „autor".' Nu întotdeauna putem exprima exact ceea ce ne frămîntă. Nu întotdeauna sinceritatea — ea singură — este suficientă pentru a ne fi făcut înțeleși. Nu întotdeauna ceea ce am spus astăzi, își păstrează și mîine, în întregime, aceeași valabilitate — chiar și numai față de noi înșine. De cele mai multe ori. dorim extrem de mult, realizînd în schimb — practic — extrem de puțin. Mă sperie o anumită auto-în- credere ce își face loc pe nesimțite la cîțiva dintre noi, cei tineri, începînd a fi afișată ostentativ.Rîndurile de față sînt tocmai produsul acestor frămîn- tări care mă preocupă, și preocupă — sînt convins — întreagă generația mea de începători într-ale scrisului. Fie-mi cu iertare, așadar, dacă — beneficiind de bunăvoitoarea găzduire a ziarului „Scînteia tineretului" — voi atinge, poate, și regiuni care dor.Spre ce sectoare ale realității se apleacă, cu predilecție, proza tinerilor autori ? — iată o problemă-cheie și totodată, un punct de pornire intr-o discuție ca cea aici de față. Cît din ceea ce se petrece în jurul nostru își găsește reflectarea în ceea ce scrim 7 Și cum ?La o cît de sumară în revistă a prozei conținută în volumele but sau în publicațiiletima vreme, un aspect apare evident : în centrul atenției se află omul contemporan ; de cele mai multe ori : tinărul contemporan, evoluția lui complexă către realizare. Revolta sa sinceră împotriva vechiului și mediocrității.Violent uneori în atitudini (violent ' în sensu) repulsiei față de minciună, parvenire; senilitate intelectuală, violent' față de inhibare șl prostie, față de uitare șî indecență, violent față de răutăte și neînțelegere, față de falselor valori, față sivitate), acest își păstrează

WHF
lăsat pînă nu de mult înniupărăsire, sau insuficient tratat : ce! al reacțiilor individuale provenite din realizarea paradoxalei condiții de a fi singur, izolat biologic, totodată existînd social într-un mediu uman complex ; de a fi „unicat", și totodată „reprezentant" al acestui mediu. începutul a fost făcut de Nicolae Velea. Acum tace. De ce 7S-a remarcat — și pe bună dreptate — „intelectualismul" acestei proze ; mă asociez și subscriu acestei etichetări, în- cercînd să cred că prin acest termen se vrea înțeleasă o proză anti-canon. care solicită cititorul, obligîndu-l să participe la o veritabilă dispută de idei ; la o dezbatere publică, al cărei germen, al cărei su-

trecere 
tinere, 

de de- 
din ul-

CONȚINUTȘIMODALITĂTI
ÎN PROZĂ

gheanu. Și anume: (citez) „eroarea, dacă va fi una, e de a nu transforma competiția artistică, într-una de sportivitate, făcînd din adoptarea și stăpînirea unor tehnici — o chestiune de performanță. A- tunci mijloacele ar lua locul scopului și jocul ar deveni steril".Așadar, există acest pericol și e bine că ni se spune : cău- tînd cu orice preț o modalitate proprie de exprimare, cău- tînd, aș zice pînă la paroxism, 
o punte unică de transmitere 
a ideilor — riscăm să devenim într-atît de preocupați de propria noastră desăvîrșire pe plan stilistic. încît să uităm că cititorul — Sfîntul Nostru Cititor — așteaptă totuși și alt
ceva de la noi. Subiectivizind

cu dragoste încurajîndu-ne încă de Ia orimele apariții ; este rîndul »stru, acum, venim în în*mpinarea lor.Spre a nu-: dezamăgi.
2

să

Fără îndoită că la întrebarea dacă trauie să optăm pentru căutări (experiment e un cuvînt imlosibil !), în proză sau nu, cel nai simplu e să răspunzi dînc din umeri și ri- dicînd batist; albă a unui bun simț elementir. E ușor să con-
1. HORIA PĂTRAȘCU
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debutanți de anul trecut, re- cenți „luceferiști" (adică apăruți în colecția „Luceafărul"). De altfel, cred că iulian Neacșu nici nu e numele cel mai bine ales pentru că la proza acestui foarte talentat, după părerea mea, prozator, critica a fost în general receptivă și exactă. Iată de ce o cruciadă pornită împotriva „modalităților" și „formulelor" în sine, mi se pare inutilă și nefruc- tuoasă. Căci nu este oare diversitatea o condiție esențială, de prima mînă, a culturii noastre socialiste ? Această diversitate care nu cred că este la urma urmei în funcție de gusturile sau antipatiile criticii, ci depinde în primul rînd de viziunea și sensibilitatea fiecărui creator în parte iar pe

NU PUTEM UITA CITITORUL

tl 't

<Ti/7X*f V.

neag, Horia Pătrașcu. Constantin Stoiciu, Alexandra Tîrziu, Laurențiu Cernet — scriitori tineri care nu se sperie nici chiar în fața cuvîntului „experiență" înțelegînd că literatura este la urma urmei și o gravă aventură, un joc periculos, în care miza este propriul tău talent adeseori, și nu o preumblare comodă pe drumuri bătătorite, o optare pentru minima rezistență. Așadar, nu poate fi decît salutar efortul lor de a se opune provincialismului, și conservatorismului artistic, dorința lor de a fi cu lectura la zi, de a integra proza lor prin problematică și căutări, circuitului național și european.Și totuși — de ce n-am spune-o ? — uneori, unele lucrări ale acestora, și aș lărgi aci sfera, integrînd și anumite creații ale unor prozatori a- flați la a doua sau a treia carte, creațiile acestea suferă de o anumită anemie a problematicii, de o lipsă de tensiune a dezbaterii pe care îmi permit s-o consider îngrijorătoare. Nu poți să nu te întrebi atunci de ce schițele calculat complicate pînă la artificial ale Sînzianei Pop n-au avut răsunet și n-au provocat discuții aprinse și contradictorii ca cele purtate în jurul unor lucrări ca In treacăt de Nicolae Velea, sau ca cele purtate în jurul unor volume ca Iarna 
bărbaților al lui Ștefan Bănu- lescu ? De ce exercițiile cît ar fi ele de voit complicate ale scriitoarei mai sus amintite nu ating tensiunea emoțională, nu te conving, ca scurta povestire a lui Velea ? E o întrebare la care scriitoarea cred, consecvent celor spuse mai sus, că trebuie să răspundă în primul rînd ea singură. Cred că nu trebuie să uităm că în momentul în care luăm condeiul în mînă începem un lung dialog cu noi înșine, pornim o nesfîrșită dezbatere și alegîn- du-ne modalitatea, formula, sau cum vreți să-i spuneți, nu facem altceva decît „căutăm cuvîntul ce exprimă adevărul". Acuitatea problematicii dintr-o povestire ca In treacăt ne face să avem convingerea că Nicolae Velea a găsit acolo nu numai cuvîntul cl și adevărul. Aș cere deci scriitorilor și în primul rînd mie însumi, să-și continue „căutările" care dacă sînt însoțite de talent și bună credință nu pot fi decît fructuoase. In același timp nu trebuie uitat că marea proză a acestui veac a fost și este cea care invită la 0 dezbatere, care propune o problematizare a existenței. Pentru că proza noastră de prima mînă, cea a lui Caragiale, Rebreanu, Camll Petrescu sau Marin Preda, nu a fost niciodată gratuită. Gratuită e doar proza minoră. Șl nu vreau să par erudit citînd nume de scriitori minori, — minori nu în funcție de dimensiunea operei ci de calitatea ei artistică.

un plan mai larg de niște legi interioare, productive ale evoluției generale a prozei contemporane. Nu putem deci să ne închipuim pe Thibaudet pretinzîndu-i lui Proust să scrie ca Thomas Hardy! Să-i pretindem Virginiei Woolf să creeze un formidabil eșafodaj epic ca cel al Donului liniștit, cînd sensibilitatea scriitoarei se îndreaptă cu totul pe alte făgașe ! In continuarea argumentației mele pe care aș vrea-o cît mai convingătoare apelez totuși la critică și dau cuvîntul lui Nicolae Manolescu a cărui receptivitate în fața fenomenului literar contemporan nu poate fi contestată : „Nimeni nu s-a gîndit să reproșeze poeților bună lescu laire, de la scriebește cu dispreț despre prous- tieni, kafkieni, joyceni, îndată ce un prozator scrie mai puțin limpede ca Balzac și Tolstoi, își construește romanul mai puțin rațional decît Dickens". Această inutilă pledoarie împotriva căutărilor (cînd orice literatură este în același timp o experiență bună dreptate același Nicolae Manolescu), n-a stagnat apariția unor scriitori tineri al căror talent și „neliniște" creatoare nu pot fi contestate — aș aminti aci pe lîngă Iulian Neacșu și pe Dumitru Țepe-

sideri, așadar orice discuție inutilă și să ăspunzl cu calm și voie bună â întrebarea este nelalocul ei ș că ceea ce contează e doar „calitatea" prozei, valoares ei intrinsecă. Poți răspunde deci dînd din u- meri; „bună să fie proza că restul nu mă jiteresează". Dar se poate vorb de o valoare în sine a prozei, In afara oricăror norme și critirii estetice 7 Nu se ajunge în îcest fel la o receptare pur „conținutistă" a lucrărilor respective rămînînd, în proză, șelarii unor judecăți de valoare erident dogmatice depășite de v-eme îndelungată în evaluarea poeziei, dramaturgiei sau ctiar criticii ? Am deci impresia că prejudecăți repudiate pe bună dreptate din critica noastri literară, își găsesc încă un sol fertil (bineînțeles fără să generalizăm), în receptarea și comentarea prozei noastre csle mai recente. „Vinovății" ai fost căutați și în rîndul tinerilor. S-a pus întrebarea dacă poate fi acceptată „modalitatea" de a scrie a lui Iulian Neacșu cînd în mod real ar trebui să ne întrebăm în primul rînd dacă felul de a scrie al tînărului prozator se cuplează cu sensibilitatea și temperamentul său artistic, dacă Neacșu împrumută sau își găsește o formulă proprie. Și spunînd Iulian Neacșu rog a se citi numele și celorlalți

biect lucrarea respectivă schiță, nuvelă etc. — îl conține numai „in nuce". O admirabilă ■ _ schiță de Iulian Neacșu înserată în volumul său de debut („Degete întrerupte"), exemplifică foarte clar această situație de fapt: este vorba de un simplu crochiu, de o stare abia sugerată, care provoacă însă, pe linia tragicului, meditații surprinzătoare.Asistăm, cred, la o demon- • strație de cultură — pentru că 
a fi cult (și nu numai citit) în- • ■ seamnă a respecta și totodată a avea încredere în cel care . — răpindtl-și 
citește.S-a afirmat lor cultivă cu nul scurt", axat, mai ales, pe tematica minoră (? !) a faptului divers. Personal, cred că situația e alta și — lăsînd la o parte chestiunea faptului divers", a cărui tratare nu-și are locul aci sider că abundența lucrărilor 
scurte marchează nu atît o p -edilecție, cît o etapă ; o etapă absolut necesară de ucenicie literară. Mult așteptatele lucrări de dimensiuni s-au și făcut anunțate, iar cîteva din fragmentele de roman publicate în reviste se dovedesc a fi promițătoare.Intelectualismul de care am pomenit mai sus însă, prezintă și unele riscuri ; și aici cred că ne apropiem de aspectul într-adevăr nevralgic al problemei — sesizat'de altfel, nu de mult, în paginile aces- tyi ziar de către Mihai Un-

I ■ <

poleirea de pa- de erou permanent o tulburătoare candoare (Sînziana Pop, Sorin Țiței, Iulian Neacșu). Chiar și atunci cînd el este construit pe coordonatele unei sensibilizări excesive (Alexandra Tîr- ziu), sau — la un pol opus — forțîndu-se nota, tonul prozei, către zona, extrem de interesantă de altfel, a „urîtului", a amănuntului „oribil" (cazul lui D. Țepeneag în cîteva din „Exercițiile" sale, sau al unui prozator încă prea puțin cunoscut, Florea Fugaru) — chiar și atunci, repet, omenescul și căldura acestor eroi rămîn prezente, indicînd o caracteristică de bază a personajului.«Fiind eu predilecție o proză de analiză, de interiorizare, de cercetare obsedantă a profunzimilor și resurselor sufle- .Ufljți orrjenesc, întreagă aceas- tă'literatură (oare o pot numi... astfel 71?) vine parcă să compenseze ■ sondarea unui dome-

din timp — tetip însă că proza tineri- predi lecție „ge-
„minoritățiicon-

la maximum mijloacele de expresie, riscăm să nu mai înțeleși ; cred că e bine să conștienți de acest lucru, semnal de alarmă a și tras, și cred că are dreptate Fănuș Neagu, atunci cind menționează că unele din lucrările noastre — aparținînd u- nor autori diferiți — „seamănă între ele" ; „sînt la fel". E un aspect care nu poate să nu dea de gîndit, mai ales cînd a- ceste referințe își au locul datorită unei îngrijorătoare schematizări a eroilor, datorită faptului naje— a cată tic. Cred ca, față de propria noastră experiență de viață, am spus încă prea puțin și că cei pe lîngă care am trecut și care ne-au produs mari bucurii — sau, dimpotrivă, dezamăgit uneori — cred toți aceștia trebuie să-și sească locul în lucrurile care le scrim.într-o lume ca a noastră, în permanentă transformare — o lume de uluitor progres constructiv și științific — dar, totodată, o lume în care spectrul hîd al morțîi planificate reprezintă încă, din păcate, un fapt — datoria care ne stă în față e aceea a cinstei și seriozității; a încrederii în adevăr. Cei mai tineri fiind cei mai sensibili, deci, avem datoria de a înregistra totul și a transmite totul, expli
cit. Cititorii ne-au întîmpinat

fim fim Un fost

că uneori se ivesc perso- stranii, uscate, fără carne căror prezență e justifi- numaL.de artificiu! stilis-
ne-au că gă- pe

spune pe dreptate Nicolae Mano- — că scriu ca Baude- ca Rimbaud : e oarecum sine înțeles că nu poți ca Musset. Dar se vor-

cum nota pe

CARNET DE LUCRU

NICOLAE BREBAN
Romanul Francisca, de Nicolae Breban, debut tîrziu și pur- tînd foarte puțin însemnele unui debut, a stîrnit vii și controversate discuții. Ele nu s-au stins încă și în librării a apărut o nouă carte — In absența 

stăpinilor — de același autor.
— De altfel — ne spune Ni

colae Breban — terminasem 
cîteva părți din IN ABSENȚA 
STĂPÎNILOR înainte de apa
riția FRANCISCAI.— Lucrați concomitent două cărți 7 Se poate ? Nu eXistă pericolul penetrației de atmosferă ?

— FRANCISCA a apărut mai 
tîrziu față de data cînd am 
terminat-o. Cîf despre „pene
trația de atmosferă", nu știu ce 
pericol poate ti. Deninde de 
tipul de proză pe care îl cul
tivi. Prozatorii seco’’llui t’-e- 
cut — și o mare parte chiar 
din cei contemporani — invos- 
tigau, într-o carte sau în

tr-un ciclu, o anumită catego
rie socială sau problematică, o 
proză, dacă vreți, orizonta
lă. Camil Petrescu, la noi, în
cearcă primul proza de adîn- 
cime, proza obsesivă, anumite 
teme se reiau mereu, pînă la 
epuizarea filonului. Amîndouă 
modalitățile pot da naștere la 
capodopere, cu condiția talen
tului, evident.— Dumneavoastră faceți parte din a doua categorie 7

— Da. mă preocupă anumite 
tipologii, anumite categorii u- 
mane, si nu numai atît. In a- 
mîndouă cărțile veți găsi anu
mite reluări — motive — în 
ÎN ABSENȚA STĂPÎNILOR 
de pildă, motivul cuplurilor, al 
somnului... Motive melodice in 
fond.

— Gratuite 7
— Structura cărții trebuie să 

fie rotundă, '.n-rtecf închegată 
— în aceste condiții nimic nu 
poate fi gratuit. De altfel, în

această carte a mea — ultima 
— se spune la un moment dat 
că forța cuvîntului este imen
să. Iată de ce cuvîntul chiar, 
mai ales cel esențial, suferă 
rezistență la rostire, îți trebuie 
curaj, mult curaj, de a-1 stăpî- 
ni și a-i lăsa în același timp 
întreaga forță. Proza analogi
că, după expresia lui Matei 
Călinescu, este tocmai proza 
care cultiva metafora epică, 
metafora în care termenul 
real, de comparat, se estom
pează în raport cu puterea me
taforei corespunzătoare care 
devine ea însăși purtătoare de 
sens. în felul acesta se pot de
păși ta un moment dat limite
le, posibile ale prozei realist 
clasice, se pot atinge mari pro
funzimi de gîndire.— Pentru că ați vorbit despre „limitele prozei realist clasico" — credeți că proza nouă, practicată șî de o bună parte din tinerii pro

zatori, tinde la depășirea acestor ljmite ? Ele există într-a- devăr 7
— Există încă zone neinves

tigate — condiție a viabilită
ții unei arte. Negația — cul
turală, subliniez, e in fond o 
datorie a tinerilor, ca o reac
ție la o anumită proză dogma- 
tizantă, ca o nevoie de depăși
re, Desigur, această negație 
poete avea mai multă sau mai 
puțină substanță. Ea nu tre
buie să Supere Cu atit mai 
mult cu cît valorile autentice,- 
durabile, nu pot fi clintite și 
de altfel ele Immin respect. E 
vorba la tineri de postarea în
tr-un alt unghi al realității, de

unde explorarea devine nouă. 
Limitele dure ale prozei clasi
ce pot sufoca la un moment dat 
anumite structuri scriitoricești. 
Se sparg aceste tipare, și, după 
omogenizare, spargerea însăși, 
devine tipar. Procesul este le
gic. Un singur pericol nu exis
tă : spargerea, dizolvarea, în
săși a prozei.— Sînteți receptiv la critică 7 Vă pun această întrebare, pentru că există păreri, dintre cele mai autorizate, care susțin că se teoretizează prea mult, se discută prea mult pe seama prozei și că de fapt scriitorii ar trebui lăsați „să răsufle" și să scrie.

— în ce mă privește, critica 
mă interesează mult, chiar o 
dezbatere contradictorie — 
dusă firește în termeni adec
vați. Toate discuțiile purtate in 
jurul romanului FRANCISCA 
mi-au fost de un real folos, 
măcar pentru că am avut ma
rea bucurie să constat că, in 
bună parte, sînt înțeles. Nu 
este puțin lucru pentru un 
scriitor. Pentru mine, o critică, 
chiar violentă, nu poate fi pa
ralizantă.— De ce ?

— Pentru că eu țin Ia împli
nirea destinului meu literar ca 
un tot rotund, îl doresc per
fect. Acest destin nu are, evi
dent, în vedere arcul unei sin
gure cărți. Ci acel ciclu întreg 
care cuprinde exprimarea to- 
ta'ă. în felul acesta, dezechili
brul provocat de îngîmfare, 
reușita excepțională odată, ne

reușita altă dată, este anulat. 
Este o cursă grea și forța de a 
o parcurge constă in cunoaște
rea ei sigură, fără abatere.— Cezar Baltag ne spunea. ' într-un interviu acordat cu puțin timp în urmă, că au»o- depășirea este o condiție obligatorie. în absența stăpînilor este o carte mai bună decît 
Francisca ?

— Cred că da — nu știu. 
Mai închegată. Sînt In FRAN
CISCA pagini mai adinei, re
zolvări mai totale. La un ro
mancier, această problemă a 
autodepășirii Se pune fntr-un 
mod mai special. Cel mai im
portant lucru este de la ce 
pleci. Dacă scrii o carte foarte 
bună, continui prin a scrie una 
și mai bună, apare o a treia 
excepțională, e simplu — ești 
Dostoievski. !— Scrieți mult 7 Des 7

— Țin la o anumită ritmi
citate in lucru. O carte, la un 
an, doi. Acum lucrez, mal pre
cis am terminat de revăzut, 
ediția a doua la „Francisca", 
Și lucrez Ia un roman polițist.— r'olițist 7

— O experiență foarte inte
resantă. Aș vrea să-mi reu
șească. Va apare in colecția 
„Aventura". Mai am in vedere 
intrarea pe platou a filmului 
după un scenariu finisat deja, 
la Studioul „București".— Deci vă preocupă și filmul.

— Chiar foarte mult. Mă 
preocupă ca modalitate de ex
primare artistică, mă preocu

pă ca meserie chiar. Aș vrea 
să fac regie de film.— în încheierea discuției aș vrea să vă pun o întrebare îndrăzneață — prin perfecta ei banalitate: ce credeți că trebuie să posede un scriitor important, un mare scriitor 7 Să nu-mi răspundeți — talent.

— Creația este un act de e- 
liberare. Dureros, întotdeauna 
dureros. Cred că o carte nu 
este altceva decît mărturia 
unei existențe obsesive. Ca a- 
ceastă mărturie să devină zgu
duitoare, scriitorul de mare ta
lent trebuie să privească cu 
mult curaj pînă în străfundul 
obsesiei sale. Și vă rog să nu 
luați obsesie în sensul strict li- 

'teral al cuvîhtuhîi. Ați văzut, 
într-o fabrică muncitorii sa 
uită la incandescența metalu
lui din marile cuptoare cu o- 
chelari de protecție. Dar sînt 
pfintre ei, rar, oameni obișnu- 
iți cu focul, care-l pot privi 
drept, fără protecție. Există o 
teamă de grandoare, de pro
funzime, de abisal chiar, care-i 
lasă pe cei mai mulți Ia jumă
tatea drumului. Totul este să 
faci drumul pînă la capăt. A- 
dică, dacă ești înzestrat cu o 
mare forță scriitoricească, să 
ai curajul ducerii pînă la ca
păt a muncii artistice.— Nu cred că nu mai avem oamerti Curafoși'. 'Așteptăm marile romane.

SMARANDA JELESCU

In librării
LUCIAN BLAGA i Anto

logie de poezie populară (Editura pentru literatură).
NICOLAE BREBAN i în 

absența stăpînilor (Editura pentru literatură).
ANA BLANDIANA ! Căl- 

cîlui vulnerabil (Editura pentru literatură).
AL. O. TEODOREANU

— Hronicul măscăriciului 
Vălătuc. (Editura tineretului).

PETRU COMARNESCU
— fon Sava, (Editura Meridiane).

TOMA Z O T T E R — 
Fragment de epopee, Me
morii de război, (Editura militară).

JAK LONDON — Opere 
alese, 3 volume (Editura pentru literatură universală).

W. FAULKNER — Că- 
tuhul, (Editura pentru literatură universală).
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CONSFĂTUIREA CONSACRATĂ ACTIVITĂȚII

DE PROIECTARE IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

Concluziile dezbaterilor 

din grupele de lucru

(Urmare din pag. I) turale. în timp ce la noi ponderea lucrărilor de construcții industriale, ce se execută pe bază de proiecte tip, este sub 3 la sută, în R.D. Germană se ridică la 22 la sută, iar în R.P. Polonă la 27 la sută.Este știut că un rol primordial în îndrumarea activității de proiectare Și de construcții îl are Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare. Activitatea acestei instituții are multe laturi pozitive. C.S.C.A.S. a adus o contribuție însemnată la succesele obținute în domeniul proiectării și construcțiilor, însă trebuie semnalat faptul că se insistă uneori în munca de îndrumare prea mult asupra unor aspecte secundare, răpindu-se Inițiativa organelor chemate să proiecteze și să execute lucrările. Această practică are repercusiuni asupra originalității construcțiilor, duce la uniformizare. S-a ajuns astfel ca unele orașe ale țării să aibă o înfățișare asemănătoare. De multe ori aflîndu-te în unele cartiere nou construite nu-ți poți da seama în ce localitate te afli. Oare activitatea de control și îndrumare a C.SX3.A.S. trebuie să meargă pînă acolo încît să stabilească cum trebuie așezat fiecare bloc, cum trebuie pusă și ce culoare trebuie să aibă fațada? Atunci ce mai fao organele de proiectare, care mai este rolul sfaturilor populare? Nu sînt lăsate suficiente posibilități de exprimare creatoare pentru valorosul aparat de proiectanți și de constructori de care dispunem.Rolul C.S.C.A.S. este de a asigura o îndrumare de ansamblu a muncii de proiectare, de a se preocupa de introducerea noului, de organizarea cercetării, a unui larg schimb de experiență în acest domeniu. Dacă institutele și proiectanții s-ar fi a- dunat mai des și ar fl dezbătut aceste probleme, fără îndoială că am fi avut rezultate mai bune în această activitate, multe deficiențe pe care le constatăm astăzi pu- t au fi înlăturate.Au perfectă dreptate acei tovarăși care au criticat faptul că nu este asigurată în măsura necesară informarea și documentarea proiectan- ților. Aceasta are ca rezultat necunoașterea a ceea ce este nou în domeniul construcțiilor industriale și so- cial-culturale în întreaga^ lume. Desigur ceva s-a făcut în direcția aceasta, dar insuficient față de posibilitățile pe care le avem și mai cu seamă față de necesități. Este necesar să fie luate măsuri ca organizațiile de proiectare să fie bine documentate, să aibă la îndemînă tot ceea ce este nou în literatura de specialitate internațională, pentru a putea compara, pentru a putea judeca, pentru a-și ridica continuu nivelul activității. Părerile exprimate aici de mai mulți tovarăși cu privire la perfecționarea muncii proiectanților, trebuie să constituie obiect de reflectare serioasă pentru conducerile ministerelor, pentru C.S.C.A.S. Pretinzînd executarea la timp și în condiții bune a sarcinilor de proiectare este în ~ același timp necesar să creăm condiții pentru creșterea continuă a cunoștințelor proiec- tanților. Pentru toți este cunoscut că în toate domeniile, deci și în acest domeniu, știința progresează rapid ; dacă dorim să lucrăm bine, este necesar să fim permanent la curent cu tot ce este nou, să milităm pentru introducerea noului în viață, în producție.De asemenea, trebuie să subliniem că nici cercetarea proprie nu este organizată la nivelul amplorii activității de construcție care se desfășoară în țara noastră. Dacă în unele sectoare de activitate s-au obținut rezultate pe calea specializării, sînt încă domenii unde lipsa specializării unor institute diminuează capacitatea de creație a acestora.Trebuie, de asemenea, subliniat că institutele noastre de proiectări sînt rămase în urmă în ce privește mecanizarea lucrărilor de proiectare și de calcul. ceea ce are drept rezultat un consum exagerat de muncă, o durată prea mare a perioadei de executare a proiectelor. Ne gîndim ca încă din acest an să trecem la înzestrarea principalelor institute de proiectare cu mașini electronice de calcul care să ușureze și să perfecționeze activitatea. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura introducerea mijloacelor moderne în proiectare. în această direc
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ție trebuie acționat energic, perseverent.Totodată este necesar să ținem seama și de faptul că unele neajunsuri în domeniul proiectărilor se datoresc și termenelor scurte stabilite a- desea pentru executarea proiectelor — termene necorespunzătoare condițiilor tehnice de lucru existente — care nu au dat posibilitatea unui studiu aprofundat pentru găsirea soluțiilor celor mai corespunzătoare.Multe din lipsurile și neajunsurile la care m-am referit se datoresc în bună parte și faptului că ministerele și celelalte organe centrale, care răspund de conducerea și îndrumarea institutelor de proiectare, nu au acordat a- cestora atenția necesară, nu au controlat și îndrumat permanent activitatea de proiectare. Uneori consiliile tehnice șl colegiile ministerelor nu au analizat cu tot simțul de răspundere proiectele supuse spre aprobare, permi- țînd să fie înaintate proiecte conținînd mari neajunsuri. Nu întotdeauna au fost atrase în analizarea proiectelor cele mai bune cadre de specialitate din domeniul respectiv. Or, este de înțeles că nici un minister nu poate da avize corespunzătoare dacă nu apelează la cei mai buni specialiști din domeniul respectiv. Cu toate că de mult s-a atras atențiunea conducerilor ministerelor asupra necesității de a atrage specialiștii de valoare in activitatea lor, s-a făcut încă puțin în acest domeniu. De multe ori ministerele se mulțumesc să ia ca bun punctul de vedere al proiectantului. Apelîndu-se la specialiștii care nu sînt direct antrenați în munca de proiectare, se vor putea obține rezultate mai bune în avizarea proiectelor.După cum știți, la ultima plenară a Comitetului Central s-au discutat pe larg măsurile ce trebuie luate în vederea realizării în condiții superioare a planului de investiții. O atenție deosebită s-a acordat eforturilor pentru reducerea consumului de materiale, îndeosebi a consumului de metal. în legătură cu aceasta trebuie menționat că proiectele au avut un rol mare în creșterea nejustificată a consumurilor. S-a arătat pe larg aici cum s-a procedat în privința aceasta. Este necesar să fie luate măsuri urgente pentru a lichida cu desăvîrșire această stare de lucruri. Proiectantul trebuie să-și fundamenteze concepția constructivă a obiectivului industrial, agricol sau social- cultural pe soluțiile cele mai avansate privind nivelul tehnic, consumul de materiale, economicitatea. Poate fi considerat bun numai acel proiect care asigură realizarea obiectivului respectiv cu cel mai mic consum de materiale, care garantează obținerea celor mai bune rezultate în producție.Este necesar ca institutele de proiectări, toți specialiștii care lucrează în acest domeniu să depună eforturi pentru găsirea soluțiilor care să permită introducerea pe scară tot mai largă în construcții a materialelor noi, ieftine. în acest sens se impune ca Ministerul Construcțiilor, Ministerul Chimiei, Ministerul Metalurgiei și Ministerul Construcțiilor de Mașini să se preocupe cu mai multă seriozitate de producerea noilor materiale destinate să ușureze sarcina proiectantului și a constructorului.în timpul consfătuirii s-a semnalat faptul că în proiectare nu s-a acordat atenția necesară cercetării științifice care să fundamenteze temeinic utilizarea unor procedee constructive noi, că se execută unele lucrări fără ca în prealabil să se fi cunoscut consecințele pe care le comportă aplicarea unor soluții. Este, de asemenea, de neînțeles de ce unele insuccese nu au făcut obiectul unor analize atente și al unor concluzii. Pentru' a avea rezultate tot mai bune trebuie Să tragem învățăminte nu numai ‘din ceea ce este bun, ci și din ceea ce este rău. Consider că observațiile făcute aici în această privință sînt pe deplin îndreptățite.Este necesar ca pe viitor să se acorde • toată atenția organizării muncii de cercetare științifică, fără de care activitatea de proiectare nu poate să progreseze. Se cere o colaborare mai strînsă între institutele de cercetare și cele de proiectare, astfel ca rezultatele cercetării să poată fi valorificate în cel mai1 scurt timp în producție.Un obiectiv actual, de mare 

importanță, care trebuie să stea în atenția cercetătorilor din domeniu! proiectării, precum și a colectivelor de proiectanți, este găsirea și experimentarea unor soluții constructive noi. care să permită diminuarea ponderii cheltuielilor pentru construcții la marile obiective industriale. Trebuie să se țină seama de tendința generală existentă azi pe plan mondial într-o serie de ramuri industriale privind așezarea unor instalații în aer liber. Aceasta ne va permite să dirijăm o parte mai însemnată a fondurilor de investiții spre instalații și utilaje moderne, în vederea perfecționării producției.în anul care a trecut am avut multe greutăți — sigur nu numai din vina organizațiilor de proiectare — datorită întîrzierilor manifestate în predarea la timp a proiectelor. Trebuie să spunem că și anul acesta se mai manifestă asemenea greutăți. Este necesar să se ia toate măsurile pentru a se urgenta executarea și predarea proiectelor către organizațiile de construcții.După cum se știe, în ultimul timp au fost luate măsuri pentru simplificarea întocmirii documentației și a avizării proiectelor. A fost înlăturat complet proiectul de ansamblu care răpea o mare parte a timpului afectat muncii de proiectare; au crescut atribuțiunile ministerelor și întreprinderilor în domeniul aprobării documentației tehnice și a proiectelor. Aplicarea în viață a acestor măsuri impune o răspundere sporită din partea organizațiilor de proiectare, a tuturor colectivelor de proiectanți. Studiul tehnico-econo- mic trebuie să răspundă într-o mai mare măsură exigențelor tehnologice, constructive și economice. Va trebui să ajungem în cel mai scurt timp ca studiul tehnico-eco- nomic să fie prezentat în mai multe variante; numai astfel se va crea posibilitatea de a se alege proiectul cel mai corespunzător atît din punct de vedere tehnic, cît și din punct de vedere economic. Trebuie să lichidăm cu hotărîre practica actuală cînd proiectul se prezintă într-o singură variantă, cerîndu-se totodată să fie aprobat în cel rr.ai scurt timp și în forma în care a fost prezentat, argu- mentîndu-se că dacă se solicită o altă soluție nu se mai garantează realizarea la timp a obiectivului. în felul acesta, in mod practic sîntem puși în fața faptului împlinit, în situația de a accepta proiectul așa cum a fost întocmit, neavînd nici o posibilitate de alegere.Ministerele și întreprinderile care au primit atribuțiuni largi în aprobarea proiectelor trebuie să fie mult mai exigente decît pînă în prezent. Ele trebuie să analizeze cu un înalt simț de răspundere soluțiile ce le sînt prezentate. Simplificarea întocmirii proiectelor, lărgirea atribuțiunilor ministerelor și întreprinderilor cer totodată întărirea controlului din partea C.S.C.A.S., a a C.S.P. și a celorlalte organe centrale chemate să asigure înfăptuirea obiectivelor de investiție ale planului cincinal.Studiile tehnico-economice și proiectele trebuie comparate întotdeauna cu realizările similare obținute în țară și în străinătate. Orice soluție adoptată trebuie să asigure realizarea celor mai buni parametri existenți pe plan mondial, iar fiecare proiect nou trebuie să ducă la îmbunătățirea continuă a acestor parametri. Acolo unde întîmpinăm greutăți, unde nu dispunem de experiența necesară, să apelăm la consultarea altor institute, a altor specialiști din țară, sau chiar la sprijinul și consultarea specialiștilor din străinătate. Să introducem cu hotărîre tot ce este mai bun pe plan mondial. Trebuie să lucrăm în așa fel încît dezavantajul pe care îl avem datorită rămînerii în urmă într-o ...serie.de .domenii să fie transformat — dacă se poate spune ..astfel.— într-un avantaj, dezvoltai ea economiei țării făcîn- du-se pe baza celei mai înalte tehnici contemporane. în acest fel vom grăbi ridicarea economiei României la nivelul țărilor avansate. în această direcție și dumneavoastră, proiectanții, aveți sarcini de mare răspundere și conducerea partidului și statului este încredințată că le veți îndeplini cu cinste.Sînt cunoscute marile realizări obținute de poporul nostru în toate domeniile construcției socialiste. Economia țării ndastre se dezvoltă într-un ritm înalt, an de an urcăm tot mai sus pe calea unei 

economii moderne, se dezvoltă știința, învățămîntul, cultura, crește nivelul de trai al întregului nostru popor. Unii își pun întrebarea : dacă România are asemenea realizări de ce este necesar să se facă o critică așa de serioasă neajunsurilor ? Oare prin critică nu diminuăm imaginea succeselor ? Este adevărat, tovarăși, în trecut a existat și la noi părerea că nu e bine să dezvăluim public lipsurile. Nu este exclus să se mai găsească și acum tovarăși care gîn- desc astfel.Trebuie să spunem însă că n-am procedat bine atunci cînd n-am dezvăluit cu toată tăria lipsurile, neajunsurile și greutățile care s-au manifestat în activitatea noastră.Socialismul este opera conștientă a întregului popor ; superioritatea socialismului constă tocmai în faptul că atrage cele mai largi mase populare la construirea conștientă a societății. Dar pentru realizarea acestui deziderat este necesar ca oamenii muncii, întregul popor să cunoască cît mai bine realitatea, să știe ce trebuie făcut în vederea asigurării mersului rapid înainte.Deși am obținut succese uriașe în toate domeniile de activitate, este necesar să facem încă eforturi mari pentru a ajunge din urmă țările avansate. Nu ne putem permite să așteptăm zeci și zeci de ani pentru a lichida rămînerea în urmă. Cu cît vom ajunge mai iute țările avansate din punct de vedere economic transformînd România într-o țară cu o industrie avansată și o agricultură modernă, cu cît vom acorda mai multă a- tenție dezvoltării științei, învă- țămîntului, culturii, ridicării nivelului de trai al întregului popor, cu atît mai iute vom desăvîrși construcția socialismului, vom crea condiții pentru trecerea la comunism. A- ceasta este singura cale spre prosperitate și progres, spre bunăstarea întregului popor, spre înflorirea națiunii noastre socialiste.Dezvăluind cu curaj lipsurile și neajunsurile din munca noastră, mobilizăm întregul popor la lichidarea lor, la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Prin aceasta nu numai că nu scade prestigiul socialismului, ci, dimpotrivă, se întărește și mai mult.Se știe că nu există o rețetă gata elaborată despre felul cum trebuie construit socialismul. El se făurește prin lupta și munca maselor largi populare. Experiența noastră proprie, ca și experiența altor țări socialiste, constituie elementul hotărîtor pentru îmbunătățirea continuă a construcției socialiste, pentru dezvoltarea societății în toate domeniile de activitate.Trebuie să ne fie clar că A/'mersul înainte este strîns le- K_gat de lupta continuă împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat. Atitudinea critică față de lipsuri, recunoașterea autocritică a greșelilor să- vîrșite reprezintă o puternică forță care ajută la lichidarea rămînerilor în urmă, un factor esențial al progresului. In același timp, a- ceasta constituie o dovadă a forței și tăriei partidului și statului nostru. Realizările nu trebuie să ne împiedice să vedem lipsurile. Trebuie să ne ferim de pericolul- automulțu- mirii și îngîmfării care poate duce la nesocotirea cerințelor dezvoltării sociale. Este necesar să ne perfecționăm continuu activitatea, să ne străduim să cunoaștem și să stăpînim legile obiective ale dezvoltării sociale, nu să ne lăsăm stăpî- niți de aceste legi.Partidul nostru este puternio prin aceea că arată deschis în fața poporului și lucrurile bune și lipsurile și neajunsurile. Aceasta întărește încrederea întregului popor în partid, în politica sa, inspirată de interesele vitale ale patriei noastre, contribuie la întărirea unității partidului, a unității întregului popor în jurul partidului și guvernului.Dacă nu vom critica cu toată tăria lipsurile, dacă nu vom recunoaște cu curaj unde am greșit, se va admite perpetuarea lipsurilor și aceasta, mai devreme sau mai tîrziu, se va reflecta negativ în dezvoltarea economică-socială a țării. Aceasta poate aduce mari daune economiei socialiste și, implicit, prestigiului socialismului în general.Criticînd lipsurile din domeniul proiectării, pornim de la dorința de a găsi căile pentru lichidarea lor cît mai rapidă, pentru îmbunătățirea substanțială, hotărîtă a întregii activități. în fața noastră stau sarcini deosebit de mari 

în anii următori. După cum vă este cunoscut, în viitorii patru ani mai avem de executat un volum de investiții de circa 240 miliarde lei, din care aproape 50 la sută reprezintă construcții-montaje. Realizarea acestor lucrări de deosebită importanță pentru dezvoltarea economiei, culturii, științei, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață materiale și spirituale ale oamenilor muncii, depinde în bună măsură de nivelul activității institutelor noastre de proiectare. Iată de ce ținerea acestei consfătuiri a constituit o necesitate practică imperioasă. Cred că în viitor trebuie să organizăm mai des asemenea consfătuiri care se dovedesc foarte utile.De felul cum sînt concepute și întocmite proiectele unei u- zine, unei instituții social-cul- turale, unui cartier de locuințe, depind și rezultatele finale, atît din punct de vedere economic cît și arhitectural. Desigur, în realizarea proiectelor au un rol de mare însemnătate și constructorii, dar ei, pînă la urmă, sînt chemați să înfăptuiască proiectul conceput de institutele de proiectare. De aici marea răspundere care vă revine dv., proiectanților. Va trebui, desigur, să lărgim atribuțiunile organizațiilor de construcții, dar, cu toate acestea, răspunderea proiectantului nu va scădea. Proiectanții trebuie să cunoască bine toate prevederile planului privind construcțiile industriale și social-culturale din domeniul respectiv de activitate, să fie bine documentați asupra rezultatelor pe care trebuie să le obținem după intrarea în producție a obiectivelor respective, să fie la curent cu experiența.; acumulată în țările avansate, să o aplice cu pricepere, în mod creator la condițiile noastre. Valorosul corp al proiectanților din țara noastră va trece fără îndoială cu toată hotă- rîrea la înfăptuirea marilor sarcini care îi revin.îmbunătățirea continuă a muncii de proiectare reprezintă o preocupare de prim ordin a partidului nostru. Organizațiile de partid au și în această privință un rol însemnat, mai cu seamă în stimularea eforturilor de perfecționare a acestei activități. Ele trebuie să aducă o contribuție sporită la întărirea controlului asupra calității proiectelor, a eficacității lor economice și tehnice, să sprijine institutele de proiectare în încadrarea cu specialiști de înaltă calificare.Vreau să subliniez necesitatea valorificării depline a rezultatelor consfătuirii, a schimbului de opinii deosebit de fructuos care a avut loc aici. Institutele de proiectare, C.S.C.A.S, organele de partid și de stat trebuie să dea cea mai mare atenție criticilor, observațiilor, propunerilor și sugestiilor făcute de partici- panții la discuții, luării urgente a măsurilor ce se impun în lumina concluziilor și învățămintelor desprinse din dez-( bateri, în vederea perfecționării continue a activității de proiectare, ridicării sale la nivelul cerințelor economiei noastre naționale în plin progres.Stimați tovarăși.Proiectantul este un adevărat creator și artist; în tot ce concepe trebuie pusă imaginație, îndrăzneală, un dezvoltat simț al realității, al proporțiilor. Opera realizată de proiectant are o deosebită importanță socială. Sîntem convinși că proiectanții vor depune e- forturi și mai mari, pentru ca obiectivele în a căror concepție este întruchipată puterea lor creatoare să corespundă în măsură tot mai mare exigențelor crescînde ale poporului nostru să fie la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.Trebuie să fie un titlu de mîndrie pentru fiecare proiectant de a elabora lucrări care să asigure o valorificare maximă a mijloacelor de care dispune țara noastră, să aducă o contribuție cît mai mare la creșterea avuției naționale, a bunăstării întregului popor. In felul acesta va spori și mai mult contribuția dumneavoastră, a proiectanților, la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Astfel vă veți putea îndeplini îndatoririle mari ce le aveți față de popor, față de patria noastră socialistă.Vă urez din toată inima, dragi tovarăși, succese tot mai mari în munca dumneavoastră.
(Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a fost subli
niată in repetate rînduri de 
aplauzele puternice, îndelun
gate ale asistenței).

Concluziile și propunerile rezultate în urma discuțiilor din grupa la care au partici
pat proiectanții din Ministe
rul Industriei Chimice, Mini
sterul Petrolului și Ministerul 
de Construcții pentru Indus
tria Chimică și Rafinării, au fost prezentate de tovarășul 
M. Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării. Participanții au subliniat necesitatea ca eforturile în direcția actualizării și simplificării actelor normative să fie continuate cu curaj pentru eliminarea neconcor- danțelor existente. In legătură cu îmbunătățirea structurii personalului tehnic de proiectare și a pregătirii acestuia, din discuții a reieșit utilitatea reînființării școlilor de suhin- gineri. Pentru economisirea capacității de proiectare din institute, s-a propus organizarea pe șantiere a unor ateliere de proiectare care să preia elaborarea unor proiecte de execuție și detalii; proiectele de organizare să fie întocmite— pe baza datelor generale din studiul tehnico-economic— de către antreprenorul general ; la documentațiile economice să se treacă de la actualul sistem de articole de deviz detaliate, la articole comasate ; contractarea unor lucrări să se facă la prețuri ferme. Pentru a crește numărul de instalații cu regim de funcționare în aer liber, s-a apreciat necesar să se adîncească studiile de adaptare a utilajelor la condițiile climatice din țara noastră. O problemă importantă la care s-au referit discuțiile a fost aceea a reducerii consumului de metal la construcțiile pentru industria chimică și rafinării, prin aplicarea unor metode de calcul cît mai exacte, extinderea folosirii oțelurilor superioare la betonul armat, folosirea por- tanței conductelor și coloanelor, lărgirea tipizării și prefa- bricării la lucrările de instalații și montaje ; totodată, s-a propus producerea unui sortiment mai larg de țevi și profile laminate, care să permită evitarea supradimensionărilor.Concluziile și propunerile rezultate în urma discuțiilor din grupa la care au partici
pat cadre de conducere, spe
cialiști din institutele de pro
iectare, din organizațiile de 
construcții și montaj ale Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerului 
Energiei Electrice, Ministeru
lui Industriei Metalurgice, 
Ministerului Căilor Ferate, Mi
nisterului Transporturilor au
to, navale și aeriene. Minis
terului Minelor, Ministerului 
Poștelor și Telecomunicațiilor, 
precum și cadre cu munci de 
răspundere din cadrul comite
telor regionale de partid, sfa
turilor populare și reprezen
tanți ai organelor centrale de 
sinteză, au fost prezentate de 
tovarășul O. Groza, adjunct al 
ministrului energiei electrice. In vederea folosirii cît mai e- ficiente și creșterii capacităților de proiectare existente, s-au făcut propuneri pentru organizarea mai judicioasă a 
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procesului de proiectare din institute, pentru dotarea institutelor cu mașini de calcul electrice și electronice de capacitate sporită și cu alte mijloace moderne de proiectare, pentru degrevarea institutelor de proiectare, prin extinderea elaborării unor detalii de execuție în cadrul întreprinderilor de construcții-montaj, pentru intensificarea acțiunii de formare a cadrelor medii de proiectare, prin școlarizări de scurtă durată în cadrul institutelor de proiectare. S-a propus ca producătorii de materiale și de mașini să completeze și să elaboreze noi cataloage cu caracteristici tehnice, prețurile produselor și condițiile de livrare, care să fie puse la dispoziția proiectat*- ților.Problema ridicării pe o treaptă superioară a calității documentațiilor tehnico-economice a făcut, de asemenea, obiectul dezbaterilor. S-a subliniat cerința evitării exagerărilor în dimensionarea volumelor și suprafețelor nou construite, preocupării mult mai susținute pentru a găsi soluții de amplasare în aer liber a instalațiilor. A fost evidențiată și necesitatea organizării producției industrializate a confecțiilor metalice de tîm- plărie și elemente de instalații.O parte dintre vorbitori au relevat necesitatea stabilirii unor metodologii de comparare a eficienței economice a diverselor variante de investiții, caracterizate prin indici diferiți de cost, perioadă de recuperare, indici de consum de materiale deficitare, de manoperă, durată de realizare diferită și au propus, în acest sens, întărirea sectoarelor economice din institutele de proiectare. In atenția multor participant a stat și problema intensificării acțiunii de tipizare a proiectelor și detaliilor, subliniindu-se necesitatea revizuirii acelor proiecte tip existente care nu mai corespund noilor directive, precum și a elaborării de noi proiecte tip pentru o serie de construcții 'și elemente de construcții.• Concluziile rezultate din discuțiile purtate în cadrul 
grupei de lucru la care au 
participat specialiști și cadre 
de conducere din Ministerul 
Industriei Ușoare, Ministerul 
Industriei Alimentare, Minis
terul Industriei Construcțiilor, 
Ministerul Economiei Forestie
re și Ministerul Comerțului 
Interior, au fost prezentate de tovarășul D. Stinghe, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. Relevînd că prin măsurile luate se va asigura elaborarea la timp a documentațiilor pentru investițiile din 1967 și anii următori, participanții la discuții au făcut propuneri pentru simplificarea proiectării, eliminarea unor forme greoaie în obținerea acordurilor prealabile din partea diferitelor organe. Cu privire la activitatea de tipizare, s-a subliniat necesitatea de a se reduce ciclul de elaborare, experimentare și aprobare a proiectelor-tip, de a se reac

tualiza proiectele existente în lumina sarcinii de reducere a consumului de metal și a creșterii gradului de industria i- zare a construcțiilor. S-a propus ca Ministerul Industriei Construcțiilor să asigure, în termene mai scurte, elementele pentru experimentare și trecerea la producția de serie a noilor tipuri de prefabricate. Discuțiile au scos în evidență că durata de proiectare se va putea micșora simțitor prin pregătirea din timp a sistematizării zonelor industriale — problemă în care sfaturile populare, prin organizațiile lor de proiectare, pot da un ajutor substanțial.Numeroși participant la discuțiile în cadrul grupei de lucru au subliniat faptul că sortimentul de materiale și elemente de construcție este încă redus, calitatea unor materiale, aparataje și echipamente nu corespunde cerințelor actuale, proiectanții nu sînt informați la timp și complet de către producători asupra sortimentului și prețului pe care le oferă, cerînd o îmbunătățire substanțială a activității.Concluziile și propunerile prezentate în urma discuțiilor din grupa la care au participat 
proiectanții din Consiliul Su
perior al Agriculturii, Comite
tul de Stat a) Apelor, Comi
tetul de Stat pentru Valorifi
carea Produselor Agricole și 
Sfaturile Populare, au fost prezentate de tovarășul M. Dia- 
mandopol, președintele Băncii de Investiții. Participanții au subliniat necesitatea perfecționării. în continuare, a planificării lucrărilor de investiții^ precum și a asigurării capacităților de proiectare corespunzător volumului de investiții planificat, propunînd, între altele, ca C.S.P. și C.S.C.A.S. să reia funcția de coordonator al activității de proiectare, pe care au avut-o pînă în anul 1964, iar C.S.C.A.S. să organizeze periodic întruniri ale proiectanților. In vederea ridicării continue a calității proiectelor s-a propus întocmirea de studii și cercetări prealabile pe obiective experimentale, ale eăror rezultate pozitive să fie aplicate la viitoarele serii de lucrări, îmbunătățirea informării tehnice și a documentării proiectanților, adoptarea de măsuri care să ducă la reducerea consumului de materiale deficitare, în special de metal, la creșterea economicității construcțiilor și economisirea suprafețelor. O serie de propuneri se referă la probleme specifice sectorului agricol: studierea posibilităților de modificare a unor prețuri de livrare la prefabricate de beton, materiale de instalații, echipamente și instalații de irigații în vederea creării condițiilor folosirii lor,mai largi în investițiile din sectorul agricol ; scurtarea duratei de asimilare a gamei de utilaje tehnologice necesare construcțiilor din a- gricultură ; modificarea metodologiei de stabilire a prețurilor la anumite categorii de lucrări ; revizuirea de către C.S.C.A.S. a actualei metodologii de elaborare, avizare și aprobare a proiectelor-tip.
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SĂ RIDICĂM ÎNTREAGA ACTIVITATE 
POLITICO-IDEOLOGICĂ

LA NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE!S arcinile de mare răspundere pe care partidul le pune în fața Uniunii Tineretului Comunist, conferă întregii sale activități politico- ideologice un rol tot mai însemnat în ansamblul condițiilor create tinerei generații de a-și lărgi permanent orizontul de cunoștințe, a-și dezvolta armonios personalitatea, a-și însuși trăsăturile înaintate ale omului nou, în formarea și educarea unui tineret animat de nobilele sentimente ale dragostei față de patrie și partid.în perioada care a trecut de la Congresul al VIII-lea, dînd viață hotărîrilor acestuia, organizațiile U.T.C. și-au intensificat munca politico-ideolo- gică în rîndul tineretului, au dovedit o preocupare sporită pentru desfășurarea unei activități educative bogate, atractive, eficiente. Au fost întreprinse acțiuni mai multe și mai variate cu masa tineretului pentru cunoașterea și însușirea politicii partidului, în cadrul acestora un rol deosebit l-a avut dezbaterea în rîndurile uteciștilor a hotărîrilor de partid și de stat. în viața multor organizații s-a statornicit tradiția organizării unor activități, care o- feră tinerilor posibilitatea cunoașterii realizărilor poporului sub conducerea partidului, care contribuie la formarea trăsăturilor înaintate ale omului nou, ale constructori -i socialismului.A sporit totodată forța de înrîurire a acestor activități asupra conștiinței maselor de tineri de la orașe și sate, fapt ilustrat în mod convingător, de contribuția sporită pe care și-o aduce tineretul, în toate sectoarele vieții social-economice, la înfăptuirea politicii partidului, a planurilor de dezvoltare și înflorire a patriei socialiste.Cu toate succesele obținute, munca politică-ideologică desfășurată în rîndul tinerilor nu se ridică încă la nivelul cerințelor actuale, al exigențelor pe care le impun sarcinile puse de partid în fața organizației de tineret. Traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al VIII-lea a! U.T.C. privind îmbunătățirea și ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a muncii politico- ideologice nu constituie pentru toate organele și organizațiile U. T. C. o preocupare permanentă : nu se urmărește cu destulă perseverență asigurarea continuității în munca politico- ideologică, valorificarea experienței dobîndite, nu se folosesc toate formele și metodele ce stau la îndemîna organizațiilor. Din această cauză activitatea politico-ideologică nu reușește să cuprindă încă marea bogăție de idei întruchipată de politica partidului, semnificațiile majore ale schimbărilor ce se petrec în viața patriei și în lume, nu satisface încă în măsura cuvenită interesul mereu crescînd și dorința tinerilor de a pătrunde în esența fenomenelor, de a înțelege legătura organică a problemelor politice, Ideologice și economice pe care le studiază, cu sarcinile ce le revin în procesul muncii, cu preocupările lor de zi cu zi.Pornind de la analiza acestor deficiențe cît și a cauzelor care le generează în recomandările Biroului C.C. al U.T.C. se arată că este necesar ca toate organele și organizațiile U. T. C. să dovedească o preocupare stăruitoare pentru înlăturarea lor, să-și intensifice eforturile în vederea îndeplinirii hotărîrilor Congresului al VIII-lea privind îmbunătățirea activității politico-educative în rîndul tinerilor.Recomandările elaborate indică, așa cum a stabilit Congresul al VIII-lea, că în centrul educației politice 
trebuie să stea însușirea și 
aprofundarea documentelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
a hotărîrilor de partid, stu
dierea problemelor fundamen
tale ale teoriei marxist-leni- 
niste în strînsă legătură cu 
politica partidului nostru de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste. O atenție deosebită trebuie să se acorde cunoașterii și însușirii documentelor de o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economiei, pentru întreaga viață socială a patriei, ale Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, aprofundării prețioaselor indicații conținute în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Organizațiile U.T.C. au datoria să considere ca una din 
cele mai importante sarcini 
educarea tineretului în spiri
tul patriotismului socialist, al 
dragostei și devotamentului 
nețărmurit față de patria so
cialistă și partidul comunist, 
în spiritul glorioaselor tradiții 
de lupta ale partidului și po
porului român, ale organizației 
noastre revoluționare de tine
ret. a cunoașterii realizărilor 
și perspectivelor de dezvoltare 
ale economiei, științei, artei și culturii naționale, cultivării 
sentimentu'-ui frăției dintre 

tineretul român și al naționa
lităților conlocuitoare.Răspunzînd interesului tinerilor față de problemele politicii partidului nostru, organizațiile U.T.C. sînt chemate să acorde o deosebită atenție 
aprofundării temeinice de că
tre masa largă a tineretului 
a politicii externe a partidu
lui și statului nostru, educării 
tineretului în spiritul interna
ționalismului proletar, culti
vării în rîndurile acestuia a 
nobilelor idealuri de pace și 
progres social, respect reciproc 
și înțelegere între popoare.Formarea concepției mate- rialist-științifice despre natură și societate, combaterea a tot ce este perimat și retrograd astfel încît fiecare tînăr să fie propagator activ al concepției științifice înaintate despre lume și viață, dezvol
tarea la tineri a înaltelor tră
sături de caracter proprii 
omului societății noastre, a 
dragostei față de muncă, a 
răspunderii față de îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
profesionale, a pasiunii pentru 
știință și tehnică înaintată, 
cultivarea sentimentului răs
punderii pentru respectarea 
legilor țării și normelor de 
conviețuire socială, educarea 
tineretului în spiritul comba
tivității revoluționare față de 
influențele ideologiei și mo
ralei burgheze — toate acestea reprezintă direcții în care activitatea organizațiilor U.T.C. trebuie să se manifeste mult mai susținut, mult mai eficient. Pornind de la faptul că înțelegerea fenomenelor complexe ale lumii contemporane nu este cu putință fără cunoștințe temeinice și multilaterale organizațiile U.T.C. trebuie să se preocupe intr-o și mai mare măsură de organizarea unor activități care să contribuie la lărgirea orizontului cultural- artistic, dezvoltarea interesului pentru cunoașterea comorilor culturii și artei naționale și universale, formarea dis- cernămîntului în aprecierea și preluarea a ceea ce este mai valoros și înaintat în operele clasice și contemporane.Pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare în îndeplinirea acestor sarcini, organele și organizațiile U.T.C. trebuie să se preocupe de îmbunătățirea formelor și metodelor lor de muncă, să acorde o deosebită atenție folosirii acelora dintre ele care și-au dovedit. în practică, eficiența, forța de convingere și înrîurire asupra tinerilor.Așa cum s-a stabilit la Congresul al VIII-lea, activi
tatea de educație politico- 
ideologică a tineretului se 
desfășoară în principal în 
adunarea generală U.T.C., care 
potrivit Statutului se convoacă 
cel puțin o dată pe lună. Pen
tru ca aceasta să reprezinte 
cu adevărat o școală a educa
ției comuniste trebuie să i se 
asigure un conținut bogat, 
capabil să răspundă cerințe
lor educative ale diferitelor 
categorii de tineri, un caracter 
viu, atractiv. Cu toată critica severă făcută de Congresul al VIII-lea deficiențelor privind desfășurarea adunărilor generale, se manifestă încă, în această privință, în numeroase organizații, lipsuri serioase, tendința spre formalism, spre îngustarea tematicii, spre orientarea unilaterală, fie spre problemele economice, prin repetarea unor lucruri ce se dezbat în adunările sindicale, fie numai spre cele politice în exclusivitate, ne- glijîndu-se aspectele referitoare la participarea tineufctu- lui la realizarea sarcinilor planului de stat. Asemenea deficiențe se explică și prin faptul că unele contele raionale și orășenești U^.C., în loc să îndrume și să aJVte concret organizațiile U.T.C. în stabilirea ordinei de zi a adunărilor generale în funcție de condițiile specifice fiecărei organizații, procedează birocratic Ia difuzarea către organizațiile de bază a unor liste de teme rupte de realitățile și cerințele colectivelor de tineri.Tot ceea ce se dezbate, tot ceea ce se discută sau se analizează în cadrul adunărilor generale trebuie să izvorască din necesitățile concrete ale colectivului de tineri, să răspundă cerințelor acestora, să aibă un profund caracter educativ. De aceea în adunările generale se vor dezbate problemele participării tinerilor la îndeplinirea sarcinilor profesionale, probleme ale educației poli- tico-ideologice și moral-cetă- țenești, precum și ale vieții interne de organizație.întrucît, principalul mijloc de educare comunistă a tineretului îi constituie educarea prin muncă, în focul luptei pentru realizarea sarcinilor e- conomice ce stau în fața unităților din industrie, din agricultură și din celelalte domenii de activitate este necesar ca și în viitor, in cadrul adunări
lor generale să se dezbată 

probleme legate de îndeplinirea 
sarcinilor de producție, de pre
ocuparea tinerilor pentru întă
rirea disciplinei, pentru ridica
rea nivelului de pregătire pro
fesională ; să se facă acest lu
cru în așa fel, incit să se re
liefeze limpede pentru toți ti
nerii că participarea lor la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, la realizarea obiective
lor care stau în fața unităților 
respective reflectă direct, ne
mijlocit gradul de educație 
atins.Experiența multor organizații dovedește că reușesc să antreneze masa de tineri, numai acele dezbateri care se referă strîns la realitățile unităților în care tinerii își desfășoară activitatea, la preocupările lor, care sînt rezultatul consultării unui număr mare de uteciști, al cunoașterii problemelor multiple pe care le ridică munca și activitatea tineretului. Iată, de ce, discutînd în adunarea generală despre participarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor economice, este necesar să se aibă în vedere rezultatele obținute de tineri în producție — felul cum respectă disciplina în muncă, cum se preocupă de perfecționarea pregătirii profesionale, cum contribuie la înlăturarea risipei de materii prime și materiale, a rebuturilor, precum și contribuția concretă pe care organizația U.T.C. o poate aduce la bunul mers al activității unității respective.în școli și facultăți temele care vor stîrni interesul ute
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ciștilor, care se vor bucura de participarea lor vor fi cele care se referă la atitudine# elevilor și studenților față de sarcina lor de căpetenie — învățătura, la însușirea temeinică a cunoștințelor predate în întregul proces de învăță- mînt, respectarea disciplinei școlare și universitare.Este o cerință esențială ca 
discutînd despre activitatea 
profesională să se aibă în 
permanență în vedere sarci
nile specifice organizației 
U.T.C., să nu se repete, în 
mod inutil, formal, ceea ce 
s-a dezbătut cu tinerii în 
adunările sindicale, la orele 
de dirigenție sau cu ocazia 
altor acțiuni întreprinse de 
conducerile administrative, fiindcă aceasta nu ajută cu nimic în îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața organizațiilor ci, dimpotrivă, duc la scăderea interesului tinerilor față de adunările generale, față de activitatea organizației în general.Nevoile șl cerințele concrete ale tineretului privind clarificarea unor probleme politice, ideologice, economice, culturale, științifice, trebuie avute în vedere cu consecvență în stabilirea tematicii adunărilor generale. Dezbaterea unor ase- Wmenea teme are menirea să contribuie la educarea politico- ideologică, la înțelegerea de către tineri a principalelor hotă- rîri ale peHidului cu privire la construcția economică și socială, a peticii externe a partidului și statului nostru. Totodată, dat^fiind sarcinile deosebite car^gftau în fața organizației noastre în această privință, în adBbările generale trebuie să seUezbată, să se pună în discuția tinerilor teme privind educația moral-cetățe- nească. Pornind de la aspectele concrete pe care le ridică comportarea lor în producție, familie și societate din întreprinderea, școala, facultatea, orașul sau comuna respectivă, temele discutate în a- dunările generale să-i ajute pe tineri să-și însușească cunoștințe și deprinderi temeinice privind respectarea normelor unei comportări civilizate, demne. Este, de asemenea, necesar ca periodic, pe ordinea de zi a adunărilor generale să fie înscrise teme referitoare la viața internă de organizație, cunoașterea și respectarea Statutului U.T.C., a disciplinei de organizație. Periodic, membrii 

organizației de bază trebuie să fie informați în legătura cu felul cum se îndeplinesc ho- tărîrile organelor superioare și propriile hotărîri, cu modul în care uteciștii își îndeplinesc sarcinile de organizație, și pe această bază, să se supună dezbaterii colectivului măsurile ce se impun a fi luate în continuare pentru îmbunătățirea muncii de organizație.Imbinînd armonios, potrivit cerințelor colectivului, realitățile concrete și specifice, asemenea tematici ale adunărilor generale vor oferi răspunsuri preocupărilor și fră- mîntărilor tinerilor, vor reprezenta cadrul corespunzător cultivării atitudinilor înaintate, combative, educării comuniste a tineretului.Este un lucru binecunoscut că eficiența adunărilor generale, ecoul acestora în conștiința și comportarea tinerilor nu este determinat numai de temele înscrise pe ordinea de zi, ci și de modul cum sînt prezentate, de participarea tinerilor la dezbateri etc. Neglijarea unor asemenea aspecte constituie de cele mai multe ori cauza unei participări reduse a tinerilor la dezbateri, a unei slabe eficiente a adunărilor. Iată de ce se cere ca organizațiile U.T.C. să urmărească ca forma de desfășurare a adunărilor să țină seama de specificul categoriei de tineri, de caracterul temei, al aspectelor care se dezbat, 

folosindu-se în funcție de acestea dezbaterile, referatele, răspunsurile la întrebări, expunerile, invitarea la adunări a unor activiști de partid și de stat, a unor cadre competente din diferite domenii de activitate pentru a face expuneri și a răspunde la întrebările adresate de tineri.în mod deosebit este necesar să se apeleze la un asemenea sprijin în informarea operativă a tinerilor asupra principalelor probleme de politică internă și internațională pentru ca răspunsurile la întrebările tinerilor să satisfacă exigențele lor tot mai ridicate.în cadrul unei adunări generale se pot discuta mai multe probleme în funcție de situațiile concrete din organizația U.T.C. și de cerințele tinerilor. Numai avînd la ordinea de zi probleme ce izvorăsc din preocupările șl cerințele uteciștilor, adunarea generală va deveni cadrul unor discuții vii, cadrul cel mai potrivit unde tinerii își pot spune deschis opiniile și clarifica problemele ce-i interesează.Pentru a răspunde unei a- semenea cerințe, pentru a face ca dezbaterile să polarizeze interesul tinerilor, să aibă drept urmare ridicarea nivelului întregii activități a organizației, adunările generale, materialele prezentate să fie temeinic și cu grijă pregătite, tinerii să cunoască din timp problemele ce vor fi discutate ca să poată, astfel, participa activ la dezbateri și călăuziți de dorința de a-și îmbunătăți munca proprie cît și cea a organizației, să vină cu păreri personale, cu propuneri și soluții. în același timp aceasta va asigura ca a- dunările să fie scurte, în așa fel încît pe parcursul unui număr limitat de ore, să se poarte discuții rodnice și lua măsuri corespunzătoare. Pentru a răspîndi în mai mare măsură cîntecele patriotice și revoluționare în rîndul tineretului, pentru a conferi a- cestora un caracter tineresc, atrăgător este necesar ca toate adunările generale să înceapă și să se termine cu cîntece.Odată cu sporirea preocupării pentru îmbunătățirea conținutului adunărilor generale, 
organele și organizațiile U.T.C. 
să manifeste grijă deosebită 
pentru folosirea eu mai multă 
eficiență a tuturor mijloacelor 
educative ce le stau la înde- 
mtnă. In colaborare cu celelalte organizații de masă și obștești ținînd seama de ca

racterul diferențiat al preocupărilor tinerilor, organele și organizațiile U.T.C. vor iniția pentru masa largă a tineretului la nivelul orașelor, întreprinderilor, comunelor, școlilor, institutelor de învățămînt superior etc. expuneri, simpozioane, jurnale vorbite, întîl- niri și convorbiri asupra unor teme de mare actualitate, solicitînd în acest scop sprijinul unor cadre competente din diferite domenii de activitate, al activiștilor de partid și de stat, al unor muncitori și tehnicieni cu o bogată experiență de muncă și viață, oameni de știință, artă și cultură, ziariști etc. Popularizarea acțiunilor educative inițiate pe linie de sindicat, de către căminele culturale la sate, de alte organizații sau instituții, mobilizarea tineretului ca, alături de ceilalți oameni ai muncii, să participe la desfășurarea lor, trebuie să constituie, de asemenea, o preocupare a organelor și organizațiilor U.T.C. în același timp organizațiile U.T.C. și îndeosebi cele de la sate, de pe șantierele de construcții și transporturi, din exploatările miniere și forestiere, trebuie să inițieze organizarea mai multor seri de întrebări și răspunsuri pe diferite teme, citirea în colectiv a documentelor de partid și de stat, a presei, convorbiri politice, precum și alte activități educative.în școli și facultăți vor trebui extinse ciclurile tematice de activități dezbaterile pe probleme ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Pentru a răspunde interesului studenților, dorinței lor de a aprofunda unele probleme politice, filozofice și estetice, se vor organiza cercuri teoretice și colocvii pe diferite teme cu participarea unor specialiști din domeniile respective.Atît organizațiile U.T.C. de la orașe cît și cele de la sate vor trebui să folosească într-o mai mare măsură valoarea educativă a vizitelor la muzee, expoziții, locuri istorice, la obiective industriale, agricole și social culturale ; solicitînd cu acest prilej să vorbească în fața tinerilor specialiști și conducători ai unităților respective, să utilizeze pe o scară mai largă în activitățile pe care le inițiază : filmul, dia- filmul, documentarele, albumele, fotografiile, pliantele, graficele, hărțile etc.Un mijloc care stă la îndemîna cadrelor U.T.C. și a altor tineri pentru ridicarea nivelului politic-ideologic îl reprezintă posibilitatea de a participa, alături de comuniști, la acțiunile ce se întreprind de organizațiile de partid. Organele și organizațiile U.T.C. vor trebui să se preocupe de a recomanda tinerilor care doresc să studieze probleme economice, politice, istorice sau filozofice să frecventeze cercurile și cursurile organizate pe linie de partid, sau, în măsura posibilităților, cursurile universităților serale de marxism-leninism, ale școlilor economice și școlilor de partid uzinale, organizate de către comitetele de partid, precum și ale universităților populare și muncitorești organizate de către sindicate și comitetele de cultură și artă. Organele și organizațiile U.T.C. vor urmări permanent felul în care se pregătesc tinerii înscriși la aceste forme de învățămînt, acordîndu-le ajutorul necesar în însușirea cunoștințelor ce se predau.Desfășurarea în toate organizațiile a unei bogate munci politico - ideologice care să răspundă specificului de vîrstă, preocupărilor și nivelului de pregătire a fiecărei categorii de tineri solicită în mod firesc, eforturi sporite din partea tuturor organelor 
U.T.C., a comitetelor regiona
le, raionale și orășenești care 
vor trebui să asigure organi
zarea și conducerea efectivă a 
întregii munci de educare po
litico-ideologică a tineretului.In acest scop, se precizează în recomandările Biroului C.C. al U.T.C., că organele U.T.C. 
sînt datoare să sprijine organi
zațiile U.T.C. pentru ca, pe ba
za unei largi consultări a tine
rilor, să-și stabilească trimes
trial temele care urmează a fi 
dezbătute în adunările ge
nerale, precum și celelalte 
activități menite să asigure 
educația politico-ideologică a 
tineretului, să le acorde ajutor • 
concret in pregătirea și desfă
șurarea acestor activități, in 
vederea sporirii continue a 
caracterului lor atractiv, pre

cum și a cuprinderii masei 
largi a tineretului. Un aseme^ 
nea sprijin concret face im
perios necesar, ca, așa cum s-a 
subliniat la recenta Plenară a C.C. al U.T.C., activiștii 
U.T.C. să fie mai mult pre- 
zenți în mijlocul tinerilor, să 
cunoască faptele lor de muncă 
și să participe nemijlocit la 
pregătirea și desfășurarea ac
tivităților ce se întreprind în 
organizațiile pe care le îndru
mă. Cele mai competente cadre ale U.T.C. vor trebui să fie repartizate să participe la desfășurarea adunărilor generale, precum și la celelalte activități educative. Trebuie să devină o practică a muncii tuturor activiștilor U.T.C. aceea de a fi prezenți în permanență în mijlocul tinerilor, de a ajuta birourile organizațiilor să înscrie pe ordinea de zi a adunărilor generale probleme care să răspundă unor necesități reale ale colectivului de uteciști, să participe efectiv în pregătirea și la desfășurarea adunărilor. Activiștii, ei înșiși, să se pregătească pentru ca partici- pînd la adunare să poată a- duce o contribuție importantă la dezbatere, să exprime o o- pinie gîndită, competentă, asupra lucrurilor discutate. Secretarii comitetelor regionale, raionale și orășenești, membrii birourilor respective, trebuie să constituie în această privință un exemplu pentru ceilalți activiști ai U.T.C.; cel puțin odată pe lună, să țintă expuneri, în fața tineretului, să participe la acțiunile educative întreprinse cu aceștia.Pentru ca nivelul dezbaterilor să fie cît mai ridicat, pentru ca în conținutul lor tinerii să găsească un răspuns cît mai competent problemelor ca- re-i interesează este necesar să se solicite sprijinul organelor de partid, să fie invitați să vorbească în fața tinerilor activiști de partid, de stat, propagandiști, cadre didactice, oameni de știință, artă și cultură, specialiști, ziariști etc. în același timp cu ajutorul cabinetelor de partid, se vor întocmi expuneri, materiale documentare și bibliografice asupra temelor specifice diferitelor categorii de tineri din regiunea sau raionul respectiv, care vor veni în ajutorul organizațiilor U.T.C., în organizarea adunărilor generale sau altor activități cu masa largă a tineretului. 'Pentru a veni în sprijinul organizațiilor U. T. C. în ridicarea conținutului adunărilor generale, în îmbunătățirea întregului complex de activități politice, Biroul C.C. al U.T.C. va trimite periodic lectori care vor ține expuneri și vor da consultații activiștilor U.T.C., tinerilor; în colaborare cu Editura Politică vor fi editate lucrări destinate diferitelor categorii de tineri, iar presa de tineret va publica cu regularitate materiale cu caracter educativ cît și materiale de prezentare a experienței dobîndite de unele organizații în munca politico-ideologică. Organele și organizațiile U.T.C. vor trebui să manifeste preocupare pentru a valorifica la maximum posibilitățile ce vor fi oferite de aceste măsuri, de a prelua și extinde experiența pozitivă, de a folosi toate formele și metodele ce le stau la în- demînă pentru a face ca munca politico-ideologică în rîndul tineretului să se ridice la înălțimea sarcinilor actuale.★Precizînd direcțiile muncii politico-ideologice în rîndurile tineretului, formele și metodele ce se cer folosite în continuare pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al VIII-lea, recomandările Biroului C.C. al U.T.C. oferă organelor și organizațiilor U.T.C. tabloul preocupărilor imediate, al sarcinilor la îndeplinirea cărora trebuie să treacă de urgență. Se cere în acest sens ca organizațiile și organele U.T.C. să-și mobilizeze toate forțele, priceperea și experiența dobîndită, să se aibă în permanență în vedere că îndeplinirea măsurilor stabilite de recenta Plenară a C.C. al U.T.C., care a dezbătut în lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966, sarcinile și obiectivele ce stau în fața organizațiilor U.T.C. privind mobilizarea tinerilor la îndeplinirea planului de stat pe anul 1967, la continua dezvoltare a economiei, științei și culturii socialiste, este indisolubil legată de ridicarea la un nivel superior a întregii activități politico-educative pe care o desfășoară organizațiile U.T.C.

An sala de lectură « bibliotecii Uzinelor „Republica'

La muzeu
Călăuzit de săgețile indicatoare așezate pe străzile orașului, am ajuns în Sighetul Marmației, la „Muzeul maramureșean". La intrare privirile îmi sînt reținute de o bancă pe care se aflau vreo șapte-opt desagi de diferite culori. Dacă din el n-ar fi ieșit la iveală cîteva obiecte și unele alimente proaspăt cumpărate aș fi putut crede că și desagii de la intrare fac parte din obiectele muzeistice, atît de mult se a- sortau cu ceea ce se putea vedea în sălile alăturate. In- trînd, am văzut și pe stăpînii desagilor : țărani din satele din împrejurimi. Din Vad, Cămara la Sighet, Să- pînța, Desești sau Mara și celelalte sate de mai departe, de pe văile Izei, Marei sau Vișeului. Vin și privesc tă

cuți, mergînd ușor, aproape pe vîrfuri. Se perindă prin fața celor peste 1600 de obiecte, unele extrem de valoroase, creații a- le mediului lor de viață și muncă. Ei n-au de ce să se gîndească dacă muzeul e de profil etnografic sau nu, ori să împartă piesele colecționate pe categorii : cioplituri în lemn, textile sau obiecte de ceramică. Privesc, uneori fă- cîndu-și cîte un semn cu cotul sau întrebîndu-se în șoaptă cam de cînd o fi obiectul cutare și presupun locul de unde a fost adus. Se opresc lîngă o poartă monumentală din lemn, lucrată ou migală de un meșter neștiut, lîngă niște tocuri de uși și ferestre, sau lîngă alte obiecte casnice.Covoarele vegetale — adevărate
S-a întâmplat in trenul 4002.»

CÎND BUNUL SIMȚ

CĂLĂTOREȘTE

IN ANONIMAT

Urcăm tn personalul 4 002 
din Cluj. Trenul are o rută lun
gă : Satu Mare — București. O 
bună parte a călătorilor sint 
pregătiți pentru drum lung. 
Și-au aranjat bagajele, se fac 
comozi. Alții sînt navetiști. îi 
recunoști imediat. Intră patru- 
cinci într-un compartiment, o- 
cupă locurile de lîngă geam și 
încep o partidă de „66". Pen
tru ei nu mai contează nimeni. 
In compartimentul în care ne 
aflam au intrat patru navetiști. 
Au obținut de la două femei 
locurile de lingă geam. S-au 
făcut cărțile și s-au aprins ți
gările. Femeile nu suportau fu
mul de țigară și au ieșit pe 
culoar. Jucătorii nu văd nimic. 
Deodată se ridică grăbiți. Căr
țile dispar într-un buzunar, își

Uteclsta Lidia Che /eman se nu
mără printre fruntașele sec
ției drageuri a Fabricii „Dez
robirea"-Brașov. ..Secretul" ei ? 
Folosirea cu eficienții maximo 

a timpului de lucru.

Foto: VIOREL RABA 

rarități, deoarece culorile lor atît de variate sînt obținute direct din plante, procedeu căruia astăzi nu 1 se mai păstrează secretul, constituie unul din colțurile cele mai interesante ale muzeului. Aceeași a- tracție exercită a- supra vizitatorilor ștergarele cu figuri înfățișînd hore sau 
cătane, fețele de masă din Săpînța.— Zilnic avem peste o sută de oaspeți. 80 la sută din vizitatorii muzeului nostru sînt țărani, îmi spune directorul muzeului.Am consemnat și ultimele noutăți a- duse în muzeu (fragmente de porți vechi, cadre de uși ale unor case foarte vechi, piese ale războaielor de țesut ca brîgle și îndreptare, cujelci (furci) șî alte obiecte de uz casnic.
RADU PADURARU

Iau paltoanele în mină și încep 
năvala spre ieșire. Nu le poate 
rezista nimeni. Pantofii ți bo
cancii din fața lor se retrag 
grăbiți, parcă știind că In tren 
nu este serviciu medical de ur
gentă.

Intr-un compartiment alăturat 
al mamei și copilului, se află 
două mame cu copii. E acolo șl 
soțul uneia dintre ele : numai 
in cămașă, desculț, stă întins 
pe o banchetă Alături — soția 
cu copilul în brațe.

La un moment dat își aprin
de o țigară și fumează perfect 
liniștit, deși unul dintie copii 
a început să tușească. După un 
timp amîndoi copiii au ador
mit. Nu mult. Pe culoar, chiar 
în fața compartimentului re
zervat mamei și copilului, doi 
tineri cîntă melodii populare.

S-au oprit acolo venind de la 
vagonul-restaurant.

— Ești din Borș, mă, și nu 
știi ce-i cu atelierul ?

Celălalt îi răspunde în cin- 
tec :

— De cînd mama m-a făcut, 
atelier n-am văzut.

Cîntă amîndoi mai departe. 
Copiii au început să plîngă. Ei 
cîntă totuși.

Conductorul trece pe acolo 
căscînd zgomotos. Tinerii ciu
tă, copiii plîng, conductorul 
trece.

Am relatat aspectele de mai 
sus călătorind din Cluj pînă 
tn Teiuș într-una din nopțile 
acestei ierni și ne-am amintit 
că trenul este unul dintre mij
loacele de transport cele mai 
mult întrebuințate șl în care 
poți fi silit să rămii uneori ore 
în șir. Călătorii nu se cunosc 
decit in rare cazuri. în tren 
ești călător anonim. Tocmai de 
aceea educația își’ spune cuvîn- 
tul. Sînt puțini cei care doresc 
să călătorească, majoritatea 
sînt nevoiți. Acest lucru exclu
de oare respectul pentru cei 
din jur ? La iocul de muncă 
fiecare își respectă tovarășul 
fiindcă acolo este cunoscut I 
Deci se respectă dintr-o obliga
ție, dacă în alte părți, unde 
intervine anonimatul compor
tarea civilizată se uită. Ne în
trebăm : ce fac conductorii de 
tren ? Ei ar trebui să vegheze 
la respectarea normelor de 
conviețuire socială în tren. în 
cazul nostru conductorul a ră
mas indiferent deși sarcina sa 
nu este numai controlul bile
telor.

RUSU ION
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A REPORTERUL^
ÎNCiNTAȚI

DE CUNOȘTINȚĂ
într-o scrisoare tri

misă redacției, tovară
șa Dan Ioana din co
muna Valea Măcrișu- 
hii, raionul Urziceni, 
ne prezintă opt tineri 
harnici și cuminți. Ia- 
lă-i : Ion e muncitor 
și elev la liceul serai, 
Eleonora studentă la 
I.S.F.. Mandache e 
vopsitor și elev la se
ral în clasa a Xl-a, cu 
nan'su Ion, Neculae 
e muncitor electrician 
și tot seralist. Barbu, 
Laurențiu, Vasile și 
E’isabeta sînt elevi.

Tovarășa Dan Ioana, 
care ne-a făcut pre
zentările, este mama 
celor 8 copii.

„Tnrîntați de cunoș
tință-.

„PROGRESUL" 
TREBUIE 

SĂ PROGRESEZE
Era prin noiembrie. 

Nu era frig, dar tova
rășa Ileana Zsok din 
Mediaș a vrut să se a- 
sigure dinainte cumpă- 
rînd o pereche de cis- 
me produse de Fabrica 
,, Progresul" din Capi
tală. A venit gerul și, 
bineînțeles, timpul cla

melor. Dar, în prima 
zi, posesoarea cisme- 
lor a observat că 
șchioapătă puțin. Un 
toc se desfăcuse în 
două. A încercat să-l 
repare, însă de la 
cooperativă i s-a co
municat că nu e posi
bil. Atunci le-a trimis 
iabricii care le-a pro
dus. După multă aș
teptare și multe con
vorbiri telefonice, pri
mește, în sfîrșit, un pa
chet. înăuntru erau 
niște cizme de altfi cu
loare și cu două nu
mere mai mici. Cu toa
tă bunăvoința, nu le-a 
putut încălța. Le-a tri
mis și pe acestea îna
poi. Acum rumpărătoa- 
rea așteaptă cizmele, 
iar noi așteptăm ca 
tovarășii de la Fabrica 
„Progresul" să răspun
dă ce măsuri au luat 
pentru ca produsele 
realizate să înregistre
ze progrese la capito
lul calitate.

ECONOMII, DAR 
NU LA ACEST 

CAPITOL
în buletinele meteo

rologice se spune în 
fiecare zi în ce locali
tate s-a înregistrat cea 
mai scăzută temperatu
ră. Diverși cetățeni 
din Buzău și Nehoiu 
susțin însă că cele 
mai joase temperaturi

se înregistrează aproa
pe zilnic în trenurile 
de persoane care cir
culă pe distanța Bu
zău — Nehoiu, între
bați cum de reușesc 
să realizeze „aseme
nea recorduri, conduc
torii dau invariabil a- 
ceîași răspuns : „Fa, 
cern economii". Eco^ 
nomll î. De acord, d» 
încălzirea vagoaneloi 
în timp de iarnă ng 
înseamnă, în orice 
caz, risipă I Căutați 
alte resurse, sînt des
tule.

CUM SE NASC 
IDEILE

Ideile, de obicei, se 
nasc repede : mai greu 
apar cele valoroase. 
Pentru tovarășii care 
răspund de cinemato
graful „Arta" din De
va, principala preocu
pare sînt ideile, indi
ferent de calitatea lor.

Așa, de pildă, cine
va a avut ideea de a 
nu se mai face focul 
In sobă. Și cum nu 
putea rămîne nevalo
rificată, a fost pusă în 
aplicare.

Altcineva a găsit că 
e bine să nu mai rule
ze jurnale de actuali
tate, ceea ce s-a și 
făcut. Probabil cineva 
se gîndește să desfiin
țeze și filmul. El a 
mai rămas. Ar fi o 
idee...

Ministerul Învățămîntului comunică:

o ultimă sesiune de bacalaureat
pentru cei (arc nu mai aveau 

dreptul de a-l susțineSe aduce la cunoștința per- sonelor interesate câ absolvenții liceului de cultură generală care, potrivit normelor în vigoare, nu mai aveau dreptul de ja susține examenul de baca- ’jureat, se mai pot prezenta la acest examen o singură dată, în una din sesiunile anului 1967.în acest sens, la sesiunile examenului de bacalaureat din mai-iunie sau august 1967 se pot înscrie și persoanele care s-au prezentat de 3 ori la examenul de bacalaureat și nu au reușit să-l promoveze, precum si persoanele care nu s-au pre-

zentat niciodată la acest examen sau l-au susținut de 1—2 ori dar nu mai aveau dreptul să se prezinte deoarece au trecut mai mult de cinci ani de la absolvirea liceului.Persoanele care beneficiază de această aprobare se pot înscrie, pentru susținerea examenului de bacalaureat, la liceul la care au absolvit ultima clasă sau la un liceu din localitate în care își au domiciliul stabil.Examenul se susține potrivit programei de bacalaureat va- școlar.

je • Știri interviuri repo
rtaje#Șt 
rviuri re ZILNIC iri inte 

portaje
• Știri interviuri reporta 
je • Știri interviuri repo

INFORMA ȚII

ACTUALITATEA

Scenă din opera „O noapte furtunoasă" In interpretarea stU‘ 
denților Conservatorului

Cu „O noapte furtunoasâ" 
în turneu...

Devenite 
neele în provincie ale studen
ților din ultimul an al con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu" sînt întotdeauna aș
teptate cu viu interes de pu
blic. Intre 28 ianuarie și 1 fe
bruarie viitorii absolvenți vor 
prezenta în regiunea Mara
mureș (la Satu Mare, Baia 
Mare și Sighetul Marmației) 
opera „O noapte furtunoasă" 
de Paul Constantine seu reali
zată după cunoscuta piesă a 
lui Caragiale. In rolurile prin
cipale vor apărea studenții 
Aris Ohanezian, Nicolae An- 
dreescu, Mircea Mihalache 
Cristian Mihăilescu, Lucia Tu- 
dose și Geta Dumitru. Semni
ficativ pentru ținuta acestui 
spectacol (a cărui regie o sem
nează prof. Jean Rînzescu — 
maestru emerit al artei —

tradiționale, tur- secondat de Bissy Roman) este 
faptul că în rolul lui jupîn 
Dumitrache va cînta prof. Jean 
Bănescu, prezent 
prilej în mijlocul 
săi.

și cu acest 
studenților

definitiv țara 
Arif Mardin,

Simbătă a părăsit 
noastră Semsettin 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Turciei în 
Socialistă România.

Republica

Prevederi- 
de la ln-

15 aprilie 
născuțl In- 
t noiembrie

SPORT
• Echipele bucureștene de 

fotbal susțin astăzi dimineață 
noi meciuri de verificare în 
vederea reluării campionatu
lui categoriei ,A. .

Pe stadionul Dinamo, de la 
ora 11, echipa Dinamo Bucu
rești va juca cu formația 
Steaua. In deschidere se vor 
întîlni echipele Dinamo Victo
ria și Dinamo Obor.

Un alt cuplaj interesant se 
desfășoară pe stadionul Giu- 
lești, unde la ora 9,15 se va 
disputa jocul dintre formațiile 
Rapid C.F.R. și „9 Mai", iar 
în continuare Rapid va primi 
replica echipei Progresul.

• Intre 1 și 5 februarie se 
vor desfășura la Liubliana 
campionatele europene de 
patinaj artistic. Alături de 
fruntașii patinajului artistic 
european, la actuala ediție va 
lua parte și tînăra campioană 
a României Elena Moiș.• Proba de sărituri cu schi- 
urile de la trambulină din ca
drul întrecerilor Spartachia- 
dei de iarnă a armatelor 
prietene a fost cîștigată de 
Dieter Neuendorf (R. D. Ger
mană) care a totalizat 223,1 
puncte.

In proba de biatlon (20 km), 
cîștigată 
(U.R.S.S) 
lhl4’49” 
sportivul 
s-a clasat pe locul patru 
lh 17’26” (2 min. penalizare).

N. Pujanov 
timpul de 

penalizare),

de 
cu 

(1 min.
român Gh. Vilmoș 

cu

• Proba de coborîre dis
putată la Megeve, în cadrul 
concursului internațional de 
schi dotat cu „Cupa Emile 
Allais" a fost cîștigată de cu
noscutul schior francez Jean 
Claude Killy cu timpul de 
2’16” 43/100. In urma acestei 
victorii, precum și a celor din 
concursurile de la Lauber- 
horn, Wengen și Kitzbuehel, 
Jean Claude Killy, păstrează 
cele mai mari șanse în cu
cerirea „Cupei Mondiale".

(Agerpres)

Ce măsuri își propune Sfatul popular regional Argeș

IN SPRIJINUL FAMILIEI
Ni se pare demnă de semnalat interpelarea pe care a făcut-o în urmă cu clteva zile, în plină sesiune a Sfatului popular al regiunii Argeș, tovarășa Victoria Poștoacă, deputată. Șeful Secțiunii de sănătate și prevederi sociale a fost Întrebat în mod public, in fața tuturor deputaților : ce măsuri sînt preconizate pentru îmbunătățirea în 1967 a condițiilor asistentei sociale, îndeosebi a- celora destinate sănătății mamei și copilului.Cele aduse la cunoștință au avut darul de a sublinia faptul că, odată cu crearea unui climat spiritual favorabil Întăririi familiei și sporirii natalității, pe plan local sînt prevăzute măsuri multiple, concrete, organizatorice, materiale etc., care au fost primite cu satisfacție.Am aflat astfel că în principal planul de măsuri întocmit de către Secțiunea sanitară și prevederi sociale regională Argeș a prevăzut dezvoltarea substanțială a bazei materiale a unităților de ocrotire a mamei și copilului : înființarea de unități social-sanitare, dezvoltarea celor existente și dotarea lor cu aparatură și instrumentarul necesar.Cîteva prevederi concrete sînt grăitoare : alături de maternitățile rurale din comunele Potcoava, Vedea, Izvoru, Si- nești și Drăgoiești, puse recent la dispoziția cetățenilor, se vor

înființa noi case de nașteri in special în comunele îndepărtate de sediul circumscripțiilor sanitare, la care se vor adăuga 5 maternități raionale cu cite 100 de paturi fiecare în raioanele Curtea de Argeș, Costești, Horezu, Găești și Drăgănești- Olt.Un colectiv de deputați, împreună cu Secțiunea de învăță- mînt a sfatului popular regional, a studiat problema înființării de creșe, combinate cu grădinițe sezoniere, unități ce au un rol deosebit in creșterea și educarea copiilor. Apelăm din nou Ia limbajul cifrelor : în 1967 locurile în creșe și grădinițe vor crește — prin noi construcții și extinderi de spații — cu 1 200. Fonduri mari au fost alocate pentru medicamente și materiale sanitare necesare sectorului de ocrotire a mamei și copilului.De remarcat, de asemenea, preocuparea ce se arată continuei perfecționări a cadrelor medico-sanitare din regiunea Argeș. S-a mers pînă acră’o incit s-a prevăzut efectuarea de stagii atit pentru medici cit și pentru moașe și surori de ocrotire din mediul sătesc în spitalele raionale. Multe dintre ele vor fi trimise să dobîn- dească cunoștințe în plus în centrele universitare. Direcțiile perfecționării sînt multiple. în acest sens amintim că a- proape 50 de cadre medico- sanitare din orașele Pitești,

Cîmpulung și Rîmnicu Vilcea au fost detașate in raioanele Costești, Drăgănești-Olt, Dră- gășani, Horezu, Rîmnicu Vilcea și Slatina unde vor lucra efectiv mai multă vreme, în comune. Este o inițiativă pe cit de salutară, pe atît de eficientă.N-au fost pierdute din vedere nici perspectivele. în sesiunea sfatului popular regional, răspunzîndu-se la interpelare, s-a arătat că deoarece numărul de cadre medii, în special în mediul rural, este încă mic, în planul de școlarizare pe anul 1967—1968 și în anii următori se va dubla numărul de locuri în școlile tehnice sanitare din Pitești și Rînmicu Vilcea. Vor mai fi înființate încă 2 școli tehnico- sanitare la Drăgășani și Slatina. Recrutarea elevilor se va face in special din comunele unde aceștia urmează să se reîntoarcă după școlarizare. Ca să nu mai amintim gama de probleme cuprinsă între înființarea de noi bucătării de lapte pentru copii și o seamă de măsuri de strictă specialitate privind combaterea mortalității infantile.Sînt numai cîteva date, prezentate într-o sesiune de sfat popular, dar care vorbesc de la sine despre preocuparea existentă pretutindeni in țară pentru asigurarea unor condiții cit mai bune necesare dezvoltării familiilor, ocrotirii mamei și copilului.
C. ROMAN

BLITZ

labilă în acest (Agerpres)

Muzeul de Artă al Republicii SocialaPrivind florile lui luehian în Expoziția deschisă încă 
liste România

Ministerul Sănătății și 
lor Sociale organizează 
ceputut lunii februarie acțiunea de 
vaccinare și revaccinare antipollo- 
melitică pe anul 1967.

Intre 3 februarie și 
vor fi vaccinați copiii 
tre 1 noiembrie 1965 șl
1966, Iar In perioada 12—15 mar
tie se va efectua revaccinarea co
piilor din clasa I elementară.

Produsul folosit este realizat de 
Institutul Dr. I. Cantacuzino din 
Capitală. Vaccinul fiind lichid va 
fl administrat pe cale bucală.

In urma vaccinării antipoliome- 
lltlce a populației in ultimii ani, 
morbiditatea prin această boală a 
scăzut cu peste 90 la sută față de 
anul 1960.

LOTO
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72 17

(Agerpres)

Fond de 
Tragerea 

la București.

86 53 66 83 14
57 6 3 

premii : 1.045.639 lei. 
următoare va avea
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Prezența

profesorului 

în munca 

educativă

care nu e totodată un cetă
țean luminat, un om complet, 
ridică întrebări felurite ; ima
ginea lui stârnește ironie sau 
compătimire. A vorbi de edu
cația studenților înseamnă a 
avea în vedere menirea mul
tilaterală a specialistului mo
dern, înseamnă a contribui la 
realizarea unui intelectual 
pentru care pasiunea muncii, 
tendința de a se dărui și con
știința patriotică merg în 
strînsă legătură. Toate mij
loacele în vederea unui ase
menea țel sînt chemate să 
opereze nu numai în limitele 
programelor de cursuri și șe
dințe. O apreciere bună, la 
momentul potrivit, stimulează 
mai mult decît s-ar crede. 
Conversația cu studenții, inte
resul pentru preocupările lor, 
sprijinirea valorilor consoli
dează sentimentul de încre
dere. atât de necesar în viață. 
La cursuri și seminarii sînt 
momente în care aspectul 
educativ trece pe primul 
plan... Pentru oamenii de la 
catedră e de reținut ideea că

activitatea educativă nu com
portă pauze.

Un pedagog înzestrat nu 
poate fi decît acela care se 
străduiește și reușește să-i deprindă pe studenții săi cu 
observația și judecata clară; 
să deștepte în ei un interes 
viu pentru idealurile omenirii, 
pentru cuceririle științei și 
tehnicii, de a-i face familiari 
cu istoria, literatura și arta 
patriei noastre; să le deștepte 
gustul pentru studiu îneît să-i 
facă în stare să-și sporească 
cunoștințele prin propriile pu
teri. Cursul profesorului — 
este de părere prof. dr. docent 
ȘTEFAN BlRSĂNESCU — nu 
dă decît strălucirea culturii 
universitare ; fondul ei real îl 
dă munca personală...

— Cu prilejul unei ședințe 
a Consiliului științific al Uni
versității ieșene ați afirmat că „studentul nu-i niciodată și- nu trebuie să fie niciodată un -• spectator pasiv". La ce „-ați- referit ?

— Profesorul-educator este 
întotdeauna un „regizor" al 
muncii, al activității stu
denților. Un regizor sui- 
generis, care-l îndrumă pe 
student dîndu-i sentimentul 
că acționează din proprie ini
țiativă, nu din simplă supu
nere pasivă. Defectul esențial 
al sistemului cte educație ba
zat pe dăscălire este tocirea 
personalității. Ibrăileanu spu
nea : „Dacă eu îl bat la cap pe student — invitîndu-1 să gîn- dească, să raționeze, nu obțin nimic. Dar dacă fac o prelegere în care aci pun probleme, aci Ie desfac în patru, aci; analizez, aci sintetizez, aci raționez făcînd inducții și deducții, aci fac comparații și

ipoteze, aci mă ridic la generalizări — prin toate acestea supun spiritul studentului la exerciții ; la o gimnastică mintală. Și astfel le fac educație spirituală".
Transmitere 

„ex-catedra" a 
cunoțtințelorî 

Nu numai atît...

Profesorul devine un factor 
educativ activ — opiniază 
acad. CRISTOFOR SIMIO- 
NESCU — numai prin contac
tul nemijlocit cu studenții, 
prin discutarea deschisă, pa
sionată a problemelor care au 
un răspuns sau chiar a acelor 
care așteaptă un răspuns... Ti
neretul stimează oamenii des
chiși, apropiați, multilaterali. 
Activitatea extrauniversitară 
trebuie folosită întotdeauna 
Sa o pîrghie în procesul de 
educație.

In anii studenției tânărul 
descoperă lumea prin pro
priile lui forțe și pipăie rea
litatea prin propriile lui an
tene. Este etapa în care felul 
de a fi, de a se comporta al 
cadrului didactic vorbește di
rect rațiunii studentului.

Prof. dr. docent MIHAI RA- 
VARUȚ apreciază că munca 
de educație începe cu presti
giul pe care-l exercită profe
sorul asupra tineretului uni
versitar prin exemplul per
sonal.

Tînărul se îndreaptă în
deosebi către exemple vii, 
care să-i umple sufletul și 
să aibă putere de îndreptar 
moral și profesional. Și cine

DUMINICA 298,30 : Ora exactă. Cum va fi vremea ; 8,32 : întîlnirea de duminică. Emisiune pentru femei; 9,15 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar, „Harap-Alb“ — prelucrare de G. Vasilescu după basmul lui Ion Creangă ; 11 : Emisiunea pentru sate ; 12,45 : Concert simfonic ; 13,55 : Campionatul european de patinaj viteză.

IANUARIETransmisiune de la Lahti (Finlanda) ; 14,30 : închiderea emisiunii; 17,15 : Campionatul european de patinaj viteză ; 18 : Magazin 111 ; 19,15 : Telejurnalul ; 19,30 : Dialog la distanță (Emisiunea I). Participă regiunile Argeș și Suceava. Transmisiune din București și Iași; în încheiere : Telejurnalul.

Vagonul-cisternă pe 
care-l vedeți în foto
grafie (și care poartă 
memorabilul număr de 
1.872.103) acoperit pe 
alocuri de zăpadă are 
o istorie mai veche. 
Să tot fi fost în urmă 
cu două luni (oricum 
pe vremea aceea nu 
ningea), cînd stației 
C.F.R. Turnu Măgure- 
le-port i se expedia 
un vagon gol spre în
cărcare cu acid sulfu
ric la combinatul chi
mic din localitate. Așa 
cel puțin reieșea din 
documentul însoțitor. 
Oamenii grijulii, cei 
de la C.F.R. l-au pus 
de urgență la dispozi
ția combinatului. Ace
știa, la fel de grijulii, 
l-au tras imediat la 
rampa de încărcare. Și 
aici s-a petrecut minu
nea : vagonul era deja 
încărcat. Și cu ce cre- 

ț deți ? tocmai cu acid 
sulfuric. Firește, vago
nul a făcut cale în
toarsă, în stație, în
soțit de cuvenita do- 
Jană : „Nu ne faceți 
să ne pierdem timpul 
cu asemenea lucruri"...

Pînă în acest mo
ment ițele s-au bătut

j RĂZBOI ȘI PACE (seria I-a)

așa cum trebuie pe ra- 
tră : de aici însă, s-au 
Încurcat. Cine expedia
se vagonul ? Ce desti
nație trebuia, de fapt, 
să urmeze ? Orlcît și-a 
frămîntat mintea cu 
astfel de întrebări 
Constantin Olariu, șe
ful stației, n-a reușit 
să dezlege misterul, 
pentrucă în „scrisoa
rea de trăsură" nu se 
menționa punctul de 
plecare. Și-au început 
atunci telegramele. La 
Copșa Mică, Baia Mare 
Năvodari, Făgăraș — 
către toate centrele 
unde ar fi putut fl 
încărcat vagonul. Ni- 
ciun răspuns. A urmat 
repetarea lor! a doua 
oară, a treia oară. In
tre timp alte telegrame 
au fost adresate res

pectivelor servicii co
merciale regionale 
C.F.R. Aceeași tăce
re... acidă.

Am discutat recent 
cu șeful stației Turnu 
Mfigurele-port.

— Vă spun drept, 
mi s-a acrit. Nu e pri
ma dată cînd se întîm- 
plâ. Cele mai multe 
greutăți ne vin din 
partea stațiilor triaj 
București și Ploiești.

...Vagonul continuă 
să zacă sub zăpadă cu 
prețioasa, dar dificila 
încărcătură, undeva, 
în cîmp, pe o linie la
terală. Dacă aflați 
cumva numele expedi
torilor, dațl-le adresa : 
Turnu Măgurele-port. 
Se pare că s-a pus și 
un premiu...

I. ANDREITA

dacă nu corpul didactic poate 
oferi modele de viață concre
te, vii, înzestrate cu puteri 
modelatoare. Profesorul tre
buie să fie — și este I — 
pentru studenții săi Un proto
tip, un model. A face educație 
nu înseamnă să-i cicălești pe 
studenți: „Fiți conștiincioși, 
fiți punctuali, fiți disciplinați, 
căutați să aveți o ținută co
rectă". Experiența dovedește 
că, de cele mai multe ori, pre
gătirea temeinică a profesoru
lui, obiectivitatea în apre
cierea cunoștințelor studenți
lor (nedreptatea este un 
prost serviciu adus educației), 
punctualitatea exemplară a 
profesorului, ținuta sa, plo
dul de transmitere a cunoștin
țelor constituie factori educa
tivi de primă importanță. Stu
dentul simte întotdeauna vo
ința, cultura, personalitatea 
profesorului. A educa înseamnă, în ultimă instanță, a te 
autosupraveghea".

„Ne străduim să dezvoltăm 
studenților noștri hotărîrea de 
ă munci, pasiunea de a în
văța mereu, setea de a cu
noaște tot ce este nou în dez
voltarea rapidă a științei și 
culturii, abnegația și patosul 
puse în slujba înfloririi patriei — arată prof. ing. DUMITRU 
I. ATANASIU. Căutăm meto
de, soluții, dar uneori nu observăm că esențial este să 
creăm ambianța necesară și 
totul vine de la sine. Un 
exemplu : în facultatea noas
tră cele mai bune rezultate la 
învățătură le obțin studenții 
care activează în cadrul acti
vității științifice. Și este 
firesc: atmosfera de muncă 
perseverentă la care este an
trenat studentul în cadrul 
cercului — sub îndrumarea unor profesori care dau do
vadă de pasiune și conștiin
ciozitate în munca științifică si didactică, animatori ai co
lectivelor pe care le instru
iește și le educă — devine

o flacără care îi întreține per
manent interesul și setea de 
a învăța și a se perfecționa.Nu de mult — completează 
prof. ing. VIRGIL FOCȘA — 
ziarul local „Flacăra lașului" 
a publicat un articol avînd 
drept „eroi" șapte studenți ai 
facultății noastre (Facultatea 
de construcții — n.r.) care au 
băut într-un restaurant pînă 
noaptea târziu, apoi au făcut 
scandal pe stradă. Firește, 
i-am sancționat, apoi am invi
tat părinții la facultate... 
Educația însă trebuie - să facă 
apel la conștiința tineretului, 
la simțul de responsabilitate și la sentimentul de onoare — 
nu la teama de sancționare. 
Cum ? De asemenea, creînd 
ambianța care să impună o 
comportare civilizată, o ți
nută corectă. Mărturisim că 
ne vom strădui să creăm a- 
ceastă ambianță și prin parti
ciparea întregului corp di
dactic al facultății la petrece
rile organizate de studenți".

„Este o pierdere ireparabilă 
pentru studenți să-și irosească 
timpul pentru cărți fără va
loare, pentru filme de o fac
tură artistică ieftină, pentru 
distracții banale și vulgare. 
Sînt studenți — observă prof, 
dr. docent ȘTEFAN BlRSA- 
NESCU — care spun : „Nu-mi place opera, nu mă pasionează 
muzica simfonică, nu mă atra
ge baletul. Cadrul didactic 
trebuie să-i adreseze studen
tului invitația de a-și lărgi 
orizontul cultural cu moti
varea că aceasta ține de noi, 
de demnitatea noastră. Pro
fesorului Filippide îi plăcea 
să spună : „A te naște om nu ține de tine ; dar a fi om de cultură, aceasta ține de tine".îmi place să-i observ pe 
studenți, să-i admir — mărtu
risește conf. univ. GEORGEL 
VAIDEANU. Mulți dintre ei 
sînt îndrăgostiți, fapt care se

vede din emoția cu care 
așteaptă fata sau băiatul iubit. 
Mă bucur și le doresc dra
goste sinceră, trainică. Tot
odată însă mă întreb : „Sînt 
pregătiți studenții pentru prie
tenie, pentru dragoste, pentru 
viața de familie ?" Faptele do
vedesc că nu in suficientă mă
sură. Cum se poate completa 
educația în această direcție 7 
Nu prin cunoștințe, ci prin cunoștințe care să devină convingeri capabile să regleze conduita. Poate că ar fi ne
cesar și un curs de educație 
cetățenească. Dar oricum, nu

numai profesorul de psiholo
gie sau de pedagogie ci orice 
cadru didactic cu un orizont 
umanist poate face educație 
sentimentală pe baza experi
enței de viață. Dificultatea 
constă în faptul că nu în
totdeauna tînărul e dispus 
să-și deschidă sufletul față de 
sfaturile pe care le primește. 
De aceea cred că mijlocul 
esențial nu-l constituie confe
rințele, ci discuțiile în cămin, 
pe stradă, cu prilejul mani
festărilor artistice sau spor
tive, discuții care să facă apel 
și la cea mai bună literatură.

I rulează la Patria (orele 9i 12, 
15, 18, 21).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU- I MINTE
rulează la Victoria (orele 9, 
11.15, 13,30, 15,45, 18,15 , 20,45), 
Feroviar (orele 9, 11,15, 13,30, 1 16, 18,30, 20,45).

LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GRIMM

I rulează la Festival (orele 9,
I 12, 15, 18, 21), Modern (orele
110; 12,45, 15,30; 18,15; 21),

Republica (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,45: 21,15).

I ZORBA GRECUL
rulează la Grivlța (orele 9,30; 
12,15; 15, 17,45, 20,30) Union

I (orele 10,30, 14.30, 17,30. 20,15).
MONDO CANE - (ambele serii) 

rulează la București (orele 9;

1 12.30, 16.30, 20). Buceg; (orele
9, 12.30. 16, 19.30), Melodia
(orele 9.15, 12,45; 16.15, 19.45),

I Rahova (orele 10; 15,30; 19 (du
minică ora 10), Luceafărul (ore
le 10; 13,30; 17,30; 21).

I NEVESTE PERICULOASE
rulează la Buzeștl (orele 10, 1 15,30, 18, 20,30), Lumina (orele
8.30, 11, 13,30, 16; 18,30; 21).

OMUL DIN RIO
rulează la Doina (orele 11.15, 1 13,30. 16, 18.30, 21). - Pro
gram pentru copii ora 9 10),
Colentina (orele 15, 17.30 20).

| Crîngași (orele 15,30, 18: 20,30).
PE URMELE UNUI REPORTAJ. A 

‘ Vl-a SESIUNE A MARII ADU- 
INĂRI NAȚIONALE, CĂLĂREȚII 

DE PONEY. JOCUL. ULTIMA 
TREAPTĂ

In loc de

s-au fScut auzite multe voci 
din păcate din afara bres
lei șl nu stntem absurzi să 
credem că noi vom rezolva 
din aceste rînduri o proble
mă mult mai gravă, decît se 
crede. Doar la pericolul a- 
cestei invazii de „iubiri și 
iubiri" vrem să ne referim. 
Muzica ușoară este in gene
ral o muzică plăcută (lucru
rile grave nu stnt Întotdea
una plăcute), mai totdeauna 
erotică și exprimă o atitudi
ne etică a virstei, mal ales, 
premaritaie. Deci dintr-o e- 
pocă esențial inițiatorle. I- 
nlțlerea și aici — atinge pe
dagogia și pedagogul. Unui 
textier trebuie să i se ceară 
tn ultimă judecată să fie ca 
și scriitorul un pedagog : 
să Incinte estetic șl să-l 
modeleze etic. Că cerințele 
de cît mai multă muzică u- 
șoară sînt tn creștere nu 
trebuie să neliniștească, 
dimpotrivă trebuie să bucu
re ; ea (m.u) oferă o ptrghie 
pedagogică pe care nici 
ora de dirigenție n-o are la 
tndemînă. Dar ce se tntîm- 
piă Ia ora aceasta aici, și 
acum 1 Cele mai multe șla
găre, compromițtnd De cele 
bune, stnt de o rară, după

premii..
cum ați văzut, vulgaritate. 
Vulgară este aici abunden
ța exclamațiilor stereotipe, 
primitive, de un sentimenta
lism rece, profesional. Lip
sa vibrației profunde care 
dă certificat artei, infirmă 
pedagogicește tema, făcînd-o 
stupidă. Se crede greșit că 
muzica ușoară e numai mu
zica dansului, e numai pre
textul afirmării vitalității 
vtrstei. Dar șl mult mai 
mult decît atit : pretext și 
obiect de meditație în sca
ră sentimentală. Un cititor 
frecvent de poezie bună e 
— tn ordine afectivă — un 
umanizat în grad superior ; 
un ascultător al muzicii ba
nale, ușoare e un exclama
tiv, un credul — în cel 
mai fericit caz — un super
ficial, o posibilă victimă a 
propriei sale credulități. 
Accesul larg a! sonurilor 
sincopate și a exclamațiilor 
„iubesc-iubesc" I în rlndul 
unei categorii aflate (dacă 
vreți și așa) tn fața unui 
act familial decisiv — cei 
marital — e Ia nivelul pro
ducției muzicale actuale, ne
liniștitor, dar poate și trebu
ie să fie îmbucurător. Cum I 
Chemlnd poeții.

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

GOLGOTA — cinemascop — 
rulează la Ciulești (orele 15,30, 
18, 20,30)

TUNELUL — cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele 15,30, 
18, 20,30)

MOȘ GERIl.A
rulează Ia Vltan (orele 11; 
15,30; 18; 20,15).

BARBĂ ROȘIE — (ambele serii) 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
19). Ferentari (orele 15.30, 19).

MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează la Excelsior (orele 9,15;
11.30, 13,45, 16, 18.30, 20,45),
Floreasca (Orele 9.30, 12,30,
15,15, 18, 20,45). Capitol (orele
9.30, 12, 15, 17.45, 20.30).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Dacia (orele 9, 
13,30 în continuare 16, 18,30:
21). Munca (orele 15,30i 18;
20.30)

EL GRECO — cinemascop — 
rulează la Gloria (orele 9.15;
11.30, 13.45, 16, 18.15, 20,30), 
Tomis (orele 9, 11,15; 13,30; 
16. 18.15, 20.30)

MINUNATA ANGELICA 
rulează ia Unirea (orele 15,30: 
18. 20..30).

! BALADA DIN HEVSURSK - cine
mascop —

rulează Ia Flacăra forele 15,30; 
18, 20.30)

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Arta (orele 9, 11,45; 
14,45: 17,45; 20 45), Aurora
(orele 8,30; 10,45; 13: 15,30; 18; 
20,30). Flamura (orele 9; 12; 
15. 18, 20,30).

SANJURO
rulează ia Miorița (orele 9; 
11.15, 13. 15.45, 18.15, 20.30).

CEI ȘAPTE DIN TEBA - cinema
scop —

rulează la Popular (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,45)., Cosmos (ore
le 15,30; 18; 20,30).
rulează (a Cotroceni (orele 
15,30: 18, 20.30)

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Volga (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15: 18,30; 20,45), 
Lira (orele 15,30; 18,- 20,30).



• Știri însem 
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ZILNIC

La Moscova, Washington și Londra

a fost semnat

Tratatul privind principiile 

activității statelor in explorarea 

și folosirea spațiului cosmic
La 27 ianuarie, la Moscova, 

.Washington și Londra a fost sem
nat tratatul privind „Principiile 
care conduc activitatea statelor în 
explorarea și folosirea spațiului 
cosmic, a Lunii și altor corpuri ce
rești" de către ■ reprezentanți ai 
statelor depozitare ale tratatului ; 
.U.R.S.S., S.U.A. și Anglia.

După cum s-a mai anunțat, la f9 
decembrie 1966, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat o rezolu
ție, prezentată de un grup de 38 
de state, printre care și România, 
care aprobă tratatul cu privire la 
„Principiile care conduc activita

tea statelor în explorarea și folo
sirea spațiului cosmic, a Lunii și 
altor corpuri cerești".

Tratatul a fost ■ deschis'tot Ia 27 
ianuarie, pentru semnare tuturor 
țărilor.în capitalele celor trei, state 
depozitare.

Din partea Republicii Socialiste 
România, tratatul a fost semnat de 
către ambasadorii Teodor Marines
cu — la Moscova, Petre Bălăceahu 
— la Washington, st Vasile Pun- 
gan — la Londra. Tratatul a fost 
de asemenea, semnat în cele trei 
capitale și de reprezentanții altor 
state.

Declarația lui U Thant

Cu prilejul semnării Tratatului 
privind „Principiile care guver
nează activitatea statelor in ex
plorarea și folosirea spațiului cos
mic, inclusiv a Lunii și celorlalte 
corpuri cerești", secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a adresat me
saje de felicitare identice preșe
dintelui S.U.A., Lyndon Johnson, 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Alexei Kostghin, șl 
primului ministru al Angliei, Ha
rold Wilson. U Thant ișl exprimă 
„satisfacția profundă în legătură 
cu acest eveniment istoric în rela
țiile internaționale" și bucuria că 
„O.N.U. a putut contribui conside
rabil la acest rezultat remarcabil".

cesltatea ca „omul să stăplnească 
forțele considerabile pe care inte
ligența sa Ie-a descoperit și ca a- 
ceste forțe să fie folosite In inte
resul omenirii și întăririi păcii".

U Thant își exprimă încrederea 
că „Tratatul nu numai că va redu
ce considerabil riscul unui conflict 
in spațiul cosmic, dar va contribui 
și la îmbunătățirea colaborării in
ternaționale și a perspectivelor pă
cii pe planeta noastră". Secretarul 
general al O.N.U. își exprimă apoi 
speranța că Tratatul va fl urmat 
de alte măsuri vizlnd dezarmarea 
generală și totală.

U.R.S.S. — Pe șantierul de construcție a hidrocentralei de 
la Krasnoiarsk

(Rezoluția prezentată de un grup 
de 38 de state, printre care și 
România, care aprobă Tratatul, a 
fost adoptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. Ia 19 decembrie

pe seu r ț
1966).

Arătînd că „cucerirea spațiului 
suscită numeroase probleme noi, 
deoarece deschide, pe plan mili
tar, perspective înspăimîntătoare, 
și deoarece tehnica spațială are 
repercusiuni asupra mediului în 
care trăim", U Thant subliniază ne-

Neînțelegeri între 

Anglia și Malta
Relațiile dintre Anglia și 

Malta se atlă într-o stare de 
criză. Primul ministru maltez a 
informat Londra că „guvernul 
Maltei consideră că Marea Bri- 
tanie violează în mod funda
mental acordul de apărare între 
cele două țări și, în consecință, 
a pierdut orice drepturi, privi
legii și facilități ce i-au fost 
recunoscute în insulă prin acest 
acord". Conflictul a izbucnit în 
legătură cu hotărîrea Londrei 
de a proceda la reducerea la 
jumătate a cheltuielilor ei mi
litare în Malta, in virtutea po. 
liticii ei de economii bugetare. 
Această hotărire afectează ve
niturile statului maltez, în care 
se află o importantă bază na
vală britanică și alte instala
ții militare.

Un comunicat al Ministerului 
Commonwealthului a negat că 
reducerea cheltuielilor militare 
în Malta ar viola acordul în
cheiat cu guvernul acestei țări.

• CONTINUÎNDU-ȘI vizita In 
Iran, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, în
soțit de Bahaduri, subsecretar de 
stat de pe lingă primul ministru 
iranian, a fost oaspetele orașelor 
Abadan, important centru petro
lier, Shiraz și Isfahan. Guvernato
rii orașelor respective au făcut o 
caldă primire oaspetelui român. 
In cinstea sa au fost oferite di
neuri.

• MINISTRUL comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Cioară, continuîn- 
du-și călătoria în Franța, a so
sit vineri la Toulouse. După-amia- 
za a fost consacrată vizitării uzț- 
nelor „Sud Aviation", unde se fa
brică avionul „Caravelle" și nu
meroase tipuri de elicoptere.

• SlMBĂTĂ dimineața, a sosit 
la Moscova într-o scurtă vizită 
neoficială la invitația C. C. al 
P.C.U.S., Iosip Broz Tito, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și președintele R.S.F.I. La 
gara Kiev el a fost întîmpinat de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Kirill Mazurov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și de alte persoane oficia
le.

PAȘAPORTUL LUI SMITH
O PREMIERUL rhodesian Ian 

Smith va putea intra în S.U.A. cu 
condiția să posede un pașaport eli
berat de autoritățile britanice, a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
El a adăugat că această măsură a 
fost luată deoarece guvernul S.U.A. 
consideră că autoritatea legală în 
Rhodesia este guvernul Marii Bri
tanii și deci numai autoritățile en
gleze pot elibera pașapoarte cetă
țenilor rhodesieni.

Ian Smith acceptase anterior in
vitația organizației „Church Lea
gue of America" de a participa la 
un simpozion internațional în luna 
martie la Chicago.

Din

• ÎN POFIDA unui comunicat 
oficial, care anunță restabilirea or- 
dinei și calmului, în capitala Nica- 
raguei domnește o atmosferă de 
neliniște. Capitala se află practic 
în stare de asediu. Marile artere și 
principalele clădiri administrative 
sînt ocupate de soldați cu echipa
ment de război. Au fost operate 
mai multe arestări, au fost inter
zise trei posturi de radio ale opo
ziției și s-a promulgat o lege care 
reprimă „incitarea la violență" 
prin presă. Măsurile excepționale 
sînt menite să amplifice șansele 
candidatului oficial Anastasio So- 
moza.

PROTESTUL STUDENȚILOR 
BOLOGNEZI

• INCEPIND de joi, amfiteatre
le Universității din Bologna au 
fost ocupate de studenți în semn 
de protest împotriva refuzului au
torităților Italiene de a adopta re
forma tnvățămîntului superior. Nu
meroși profesori șl asistenți ai uni
versității s-au solidarizat cu stu
denții.

• POLIȚIA din capitala Guate- 
malel a arestat un grup de stu
denți pe motiv că citesc șl răsptn- 
desc literatură „subversivă".

• UN CONSORȚIU internațional 
format din capitaluri franceze șl 
americane va cumpăra cele 40 la 
sută din acțiunile Societății Gene
rale Congoleze a Minereurilor ce 
l-au aparținut lui Union Miniere, 
a anunțat recent președintele Mo
butu. El a declarat în cursul unei 
conferințe de presă că reprezen
tanții acestui consorțiu se vor în
truni luni la Bruxelles și sînt aș
teptați să sosească în cursul săp- 
tămînii viitoare la Kinshasa pen
tru începerea tratativelor prelimi
nare. Președintele nu a mai dat 
alte detalii în legătură cu consor
țiul, dar a Informat că acesta va 
colabora cu Societatea Generală 
Congoleză a Minereurilor, creată 
la 1 ianuarie a.c., în locul socie
tății belgiene „Union Miniere du 
Haute Katanga".

viafa tineretului lumii

Nu numai „cimitirul 

__elefanților"

Zvonurile despre trecerea unor oameni politici americani de cea mai înaltă răspundere în fruntea unor universități de renume, indică intenția îngropării „în cimitirul elefanților'* a titularilor unor departamente a căror orientare contribuie la scăderea popularității partidului democrat aflat la putere.
„Nu este de neconceput — 

scrie corespondentul din New 
York al săpătmînatului ECO
NOMIST — ca McGeorge Bun
dy, (fost consilier al Casei Al
be și acum președinte al Fon
dului Ford), John Garnes, mi
nistrul sănătății, și Robert Mc
Namara, ministrul apărării să 
devină în curînd președinții u- 
niversităților Harvard, Colum
bia și California". Dacă „sa
crificarea" acestor oameni po
litici va da sau nu satisfacție 
opiniei publice rămîne de vă
zut, deoarece este vorba de 
impopularitatea unei orientări 
politice mai presus decît a U- 
nor personalități sau altora.

Preluarea conducerii unor u- 
niversități de către oameni po
litici influenți este pe de altă 
parte, direct legată de frămîn-

tările din viața universitară a- 
mericană. Cei 5,5 milioane de 
studenți care învață în cele 
2 500 de colegii și universități, 
se transformă într-o forță po
litică de prim rang, iar dez
baterile din „Campus“-uri au 
demonstrat dorința studenților 
americani de a-și spune într-o 
mai mare măsură cuvintul, atît 
în problemele universitare, cit 
și în ceea ce privește orienta
rea politicii Statelor Unite în 
ansamblu. Protestele exprima
te în universități împotriva in
tensificării agresiunii în Viet
nam s-au tradus în repetate 
rinduri in manifestații ostile 
la adresa oficialităților care au 
venit să „explice" politica gu
vernului. Interesul manifestat 
de studenți pentru problemele 
sociale este atît de puternic, 
încît la universitatea Corneli,

catedrele de științe politice, e- 
conomică și sociologie au or
ganizat în comun — la cererea 
studenților — un curs intitulat „De ce într-o societate bogată ca cea americană sînt atîția oameni săraci?" Bineînțeles, 
cei ce conferențiază pe această 
temă caută să dea răspunsuri 
conforme cu propriile lor con
cepții, dar deschiderea acestui 
curs reflectă schimbările in
tervenite acum în preocupările 
tineretului american.

Prezența unor personalități 
de prestigiu în fruntea univer
sităților este justificată în dez
baterile din presa americană și 
prin faptul că invățămintul 
superior se transformă în A- 
merica contemporană intr-o 
întreprindere de mare amploa
re care egalează cele mai im
portante corporații, industriale. 
Averea universității Harvard, 
de pildă, este evaluată la 1,13 
miliarde de dolari, iar bugetul 
ei anual este de 120 milioane 
de dolari. Iar pentru adminis
trarea unor asemenea „uzine 
de creiere" este nevoie de ca
dre foarte competente nu nu
mai din punct de vedere știin
țific, dar și cu calități admi
nistrative deosebite. Pe de altă 
parte, nevoile universităților 
impun o participare de capi
tal masivă din partea unor 
companii și „fonduri" create 
de acestea. Universitatea din 
Chicago, de pildă, a deschis 
o listă de subscripții pentru 360 
milioane de dolari, iar univer
sitățile Duke, Stanfort și Yale 
— pentru cîte 100 milioane de 
dolari.

Cea mai acută dispută în le
gătură cu finanțarea universi
tăților s-a dezlănțuit în Cali
fornia. Noul guvernator, Ro
nald Reagan, a pornit o cam
panie pentru acoperirea defi
citului bugetar al statului Ca
lifornia de 400 milioane de do

lari, adică atît cit „înghite" a- 
cum invățămintul superior. El 
a înfruntat opinia publică ce- 
rînd ca „tineretul să-și asume 
răspunderea costului educației 
și a cerut ca să fie introdusă 
o taxă suplimentară de 400 do
lari. Disputa în legătură cu. 
finanțarea universităților cali- 
fomiene's-a transformat într-o. 
înfruntare deschisă în mo-; 
mentul cînd guvernatorul Rea
gan l-a demis pe președintele 
universității Berkeley, Kerr: 
acesta s-a împotrivit sporirii 
taxei, ceea ce a fost interpre
tat de către guvernator ca un 
gest de solidaritate cu studen
ții unei universități „vestite" 
pentru opoziția ei față de po
litica S.U.A. în Vietnam.

Plasarea unor cunoscuți oa
meni politici în fruntea uni-, 
versităților americane este, 
totodată, legată de încredința
rea tot mai largă a unor sar
cini ale diferitelor ministere 
catedrelor universitare. Din 
bugetul militar al S.U.A, pus 
la dispoziția Pentagonului pen
tru cercetări științifice, sînt 
finanțate catedrele de electro
nică, cercetări în domeniul nu» 
clear etc. de la diferite univer
sități. Universitatea Corneli 
pregătește programe de cerce
tare și de „asistență tehnică" 
pentru țările Asiei și Americii 
Latine, în conformitate cu pro
gramele guvernului S.U.A., iar 
universitatea din Michigan 
„studiază" îndeaproape „nece
sitățile" acțiunilor S. U. A. în 
Vietnam. (In presa americană 
au apărut proteste privind îm- 
pinzirea conducerii universită
ții din Michigan cu ageriți ai 
serviciilor secrete — C.I.A.).

Așadar, „transferarea" unor 
personalități din viața politică 
în cea universitară reflectă un 
proces cu multiple aspecte.

Z. FLOREA

Scrutin 

japonez
Alegătorii japonezi se prezintă în fața urnelor. Calendarul electoral prevedea scrutinul pentru toamnă. Dar încordarea din viața politică, conflictul care a făcut cu neputință desfășurarea normală a activității parlamentare a dus la convocarea anticipată a corpului electoral.

Faptul nu poate fi conside
rat ieșit din comun : nu-i 
prima oară cînd Camera 
Reprezentanților este dizolvată 
înainte de a-i fi expirat man
datul. In mod curent, însă, for
mula era utilizată atunci cînd 
cîrmacii corăbiei guvernamen
tale simțeau că au vînt 
prielnic și sperau, astfel, 
să-și îmbunătățească repre
zentarea parlamentară. In 
decembrie 1966, conducătorii 
japonezi au fost nevoiți să re
curgă la dizolvarea parlamen
tului cu toate că sondajele de 
opinie publică nu ar indica ac
tualul moment ca fiind cel 
mai favorabil pentru partidul 
de guvernămînt. Dacă dăm 
crezare unor cifre apărute în 
presa din Tokio, 55,3 la sută

din cei interogați în legătură' 
cu actuala politică a Japo
niei. s-ar fi declarat nemulțu
miți. Firește, totdeauna inves
tigațiile prin sistemul anchete
lor nu reușesc să redea cu de
plină exactitate starea de spi
rit a opiniei publice. De multe 
ori rezultatele sînt denaturate 
prin modalitatea de selectare a 
celor interpelați. In cazul de 
față observatorii politici din 
capitala japoneză consideră că 
scăderea popularității guver
nului Sato este o realitate 
chiar dacă cifra nemulțumiți- 
lor nu atinge 55,3 la sută din 
cei chemați în fața urnelor. 
Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, partidul liber-demo- 
crat (de guvernămînt) „va ceda 
ceva teren". Rămine de văzut

dacă pronosticurile își vor găsi 
confirmare în înfățișarea fina
lă a scrutinului.

Scurta campanie electorală, 
consumată în numai trei săp- 
tămîni, a cunoscut o intensitate 
puțin obișnuită. Pentru cele 
486 de locuri au lost înregis
trate peste 800 de candi
daturi. Liberalii s-au pre
zentat in bătălia electorală 
cu 341 candidați, socialiștii 
cu 209. comuniștii cu 123, 
alte partide cu 11, iar 119 
candidați invocă „independen
ța" lor politică. Disputa între 
partidul guvernamental și opo
ziție s-a concentrat în princi
pal asupra a două probleme : 
situația internă (creșterea cos
tului pieții, amplificarea feno
menelor de corupție cu impli
carea unor fruntași liberali) și 
problema orientării pe plan in
ternațional (forțele de stingă 
militează pentru o politică ja
poneză care să țină seama în
tr-o mai mare măsură de inte
resele naționale ale țării). Pe 
plan intern, Sato a trebuit să 
facă față asaltului opoziției 
care a dezvăluit urmările ne
faste ale corupției. Cele trei 
remanieri guvernamentale ope
rate în numai doi ani n-au re
ușit să liniștească opinia pu
blică. Un alt punct central al 
campaniei electorale îl repre
zintă poziția Japoniei față de 
războiul din Vietnam. Partide
le din opoziție reproșează echi
pei ministeriale faptul că spri

jină agresiunea americană îm
potriva poporului vietnamez. 
Chiar dacă nu s-a lăsat anga
jată pe calea participării efec
tive la intervenția Washingto
nului în Vietnam, totuși Japo
nia livrează material militar, 
execută reparații avioanelor, 
elicopterelor și tancurilor a- 
mericane avariate în Vietnam 
și pune la dispoziția S.U.A. nu
meroase baze aeriene și nava
le. Se constată o înmulțire a 
glasurilor care cer o delimita
re mai precisă a politicii ex
terne a Japoniei față de 
S.U.A. Potrivit părerii agenției 
FRANCE PRESSE „numai ari
pa dreaptă a partidului libe
ral-democrat este un partizan 
necondiționat al alianței cu 
America în forma sa actuală". 
Partidul guvernamental se 
străduiește să convingă opinia 
publică că tratatul cu S.U.A. ar 
„asigura Japoniei pace, securi
tate și progres". Secretarul ge
neral al Partidului Socialist, 
Tomomi Narita, a exprimat un 
alt punct de vedere : „Nu a- 
cordul militar, ci presiunea 
forțelor iubitoare de pace din 
Japonia au contribuit la dez
voltarea pașnică a țării și pre
venirea antrenării ei într-un 
război".

Votul de duminică va avea 
implicații deosebite pentru o- 
rientarea viitoare a Japoniei.

M. RAMURA

Sofia - gazda
viitorului Festival
La Viena au avut loc lucrările Comitetului internațional 

de pregătire a celui de-al IX-lea Festival Mondial al tine
retului și studenților. Din partea țării noastre a participat 
o delegație condusă de Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Comitetul a hotărît ca CEL DE-AL IX-LEA FESTIVAL 
MONDIAL AL TINERETULUI ȘI STUDENȚILOR PENTRU 
SOLIDARITATE, PACE ȘI PRIETENIE SA AIBĂ LOC LA 
SOFIA, IN VARA ANULUI 1968. In cadrul discuțiilor care 
au avut loc, participanții și-au exprimat solidaritatea deplină 
cu lupta eroică a poporului și tineretului vietnamez, cu lupta 
popoarelor de pretutindeni pentru libertate, independență 
națională, pace și progres social și și-au exprimat convinge
rea că cel de-al IX-lea Festival va constitui o puternică ma
nifestare a unității și solidarității internaționale a tinerei 
generații. A fost adoptat de asemenea un apel prin care 
tinerii și studenții din lumea întreagă sînt chemați să-și a- 
ducă contribuția la pregătirea și desfășurarea celui de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților,

Cei trei cosmonauți ameri
cani care urmau să efectueze 
la 21 februarie primul zbor 
din cadrul programului „Apollo" au murit vineri la Cape 
Kennedy în urma unei explo
zii care s-a produs pe rampa 
de lansare, în timp ce se pro
ceda la o „repetiție. generală" 
a cabinei spațiale. , Cei trei 
cosmonauți sînt Virgil Gri
ssom, considerat drept un ve
teran al spațiului cosmic, de
oarece a participat la două 
zboruri pe bordul cabinelor 
„Mercury" și „Gemini", Ed
ward White, primul american 
care a efectuat o „plimbare" 
în spațiul cosmic și Roger 
Chafee. Un comunicat dat pu
blicității de N.A.S.A. (Admi
nistrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic) arată 
că incendiul s-a produs în 
momentul cînd cosmonauții se 
găseau in cabină. Explozia a 
avut loc în partea principală 
a cabinei care se găsea la 
66,44 metri de la sol, în vîrful 
rachetei „Saturn l'-B". Această 
parte conținea motorul și apa
ratura de climatizare și 
distribuire a oxigenului.

I 
I
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I
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Dilemele

liberalilor britanici
Liderul liberalilor din Marea 

Britanle, Jo Grimond, a făcut cu
noscută hotărtrea sa definitivă de 
a părăsi conducerea partidului 
după ce s-a aflat timp de 10 ani 
în fruntea lui. Retragerea neaștep
tată a surprins chiar și pe unii, din 
cel mai apropiați colaboratori ai 
săi. întrebat asupra motivelor care 
l-au determinat să ia această ho- 
tărîre, Grimond a ținut să-și asi
gure suporterii că nu intenționează 
să părăsească arena politică, ci 
dimpotrivă vrea să se dedice unor 
probleme importante care privesc 
viitorul partidului său. Astfel, a 
încercat să prezinte hotărîrea sa 
ca pe o măsură tactică prin care 
dă posibilitate succesorului său 
pregătească, cu doi ani înainte,

rare ameninți unitatea sa. Nu mal 
era de mult un secret faptul că 
prezența Iui Grimond in fruntea 
partidului alimenta incertitudinile 
privind soarta liberalilor. Unii mi
litant! ai partidului și-au pus mari 
speranțe in găsirea unei personali
tăți care să Învioreze prezenta 
beralilor In viața politică după 
in alegerile din 1966 iluziile 
au fost spulberate.

Alegerea noului lider care 
avut loc a oglindit pregnant nesi
guranța care domnește in stnul 
partidului. Voturile celor 12 mem
bri al parlamentului de care, In 
ultimă instanță depindea alegerea 
candidatului, au 
Șase voturi au fost 
Jeremy Thorpe iar

li
ce 

lor

&

fost împărțite, 
cîștigate 
celelalte

Trei cosmonauți americani și-au pierdut viața

la Cape Kennedy

bina a fost înconjurată ime
diat de fum, cei trei cosmo
nauți fiind probabil asfixiați și arși de vii. Ei nu au comu
nicat deloc cu postul de con
trol de pe sol, ceea ce explică, 
într-o oarecare măsură, întâr
zierea cu care s-a luat cunoș
tință de acest accident și. a in- ■ 
tervenției personalului de pe I sol.

Știrea morții tragice a celor j trei cosmonauți americani a ,| 
provocat o vie emoție în Sta- 
tele^ Unite. Este pentru prima 
oară cînd cosmonauți sînt uciși pe bordul cabinei spa
țiale, dar paradoxal, fără să 
fi ajuns în spațiul cosmic. 
Alți trei cosmonauți americani 
au fost anterior victime ale I 
unor accidente de avion. *

Cei trei cosmonauți urmau 
să efectueze un zbor între 10 și 14 zile în spațiu, cabina 
„Apollo" fiind o reproducere 
exactă a aceleia cu care Sta
tele Unite intenționează să 
trimită în Lună un echipaj 
uman înainte de anul 1970. Ca 
urmare a acestui accident, 
lansarea cabinei „Apollo-1" a 
fost aminată sine-die.

I 
I 
I

— Nu-1 invidiez pe noul lider al laburiștilor pentru funcția 
lui — imaginează-ți să conduci un partid în care sînt mai 
mulți lideri decît deputați...

(Din „TIMES")
legerile generale. Oare Grimond 
nu vrea să-și ia responsabilitatea 
de a conduce pe liberali în viitoa
rele alegeri ? Foarte probabil. 
După cum relatează TIMES, „prin 
demisia sa, Grimond a arătat de 
fapt că nu mai crede că partidul 
va continua să se întărească și să 
devină o forță parlamentară puter
nică în viitorul apropiat".

Poate că, în cercul strîns al fră- 
mîntărilor politice din sînul parti
dului liberal se găsesc motivele 
caro l-au determinat pe Grnnond 
să se retragă. In ciuda numărului

I
I
i dublu de locuri de care dispune in 

Camera Comunelor (în comparație 
cu anul 1957) existența partidului

I liberal este amenințată de polari
zarea voturilor alegătorilor către 
cele două mari partide politice —

I laburist și conservator. Partidul li
beral cunoaște disensiuni interne

I’T’OTn

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Noi blocuri de locuințe construite la Belgrad

revenit tn mod egal lut Eric Lu
bbock $1 Emlyn Hooson. Intrucit 
unitatea partidului era amenințată 
ultimii doi au renunțat de 
bună voie la candidaturile lor. 
Astfel a fost desemnat ca succesor 
al lui Jo Grimond, Jeremy Thorpe. 
După cum relatează ziarul NEUE 
ZURCHER ZEITUNG alegerea a- 
ceasta are o semnificație deosebită 
pentru istoria partidului, deoarece 
a fost promovat un politician apar- 
tinînd generației mal tinere și cu 
vederi care îl plasează mai la stin
gă dectt pe colegii săi. Această a- 
legere poate că este ecoul dezbate
rilor furtunoase din Congresul 
Partidului liberal desfășurat în sep
tembrie anul trecut Ia Brighton 
cînd 250 membri ai tineretului li
beral (reprezentlnd un sfert din 
delegați) și-au exprimat nemulțu
mirea țață de orientarea tradițio
nală a partidului. Tendința de ra
dicalizare din rtndurile liberalilor 
britanici s-a concretizat mal ales 
In respingerea proiectului de rezo
luție propus de Comitetul Executiv 
care se pronunța pentru întărirea 
legăturilor Angliei cu N.A.T.O.

Sarcina lui Thorpe este dificilă 
și rămine de văzut dacă el va 
reuși să „Întinerească" obositul 
partid ai liberalilor care ltncezește 
pe băncile opoziției.

DOINA TOPOR

Laminor 
comandat 

de un... creier 
electronicProcesele de producție 

ale unui mare laminor de 
țevi din Mulheim (R. F. a 
Germaniei) sînt comandate 
de instalații electronice la 
fel cum comandă creierul 
uman prin canale nervoase 
funcțiile organismului. A- 
ceste instalații asigură un 
randament mare laminoru
lui, cu cheltuieli de timp și 
de muncă minime. Specia
liștii afirmă că laminorul 
de la Miilheim este primul 
din lume la care toate pro
cesele - de producție sînt 
controlate cu creiere elec
tronice;
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