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Condiție esențială pentru NOI MĂRCI DE

îndeplinirea sarcinilor U T. C.
la

nos-

im-

îmbunătățirea activității

Sarcinile ce-i revin în mo
bilizarea tineretului la 
îndeplinirea exemplară 

a îndatoririlor profesionale și 
obștești, în educarea lui pa
triotică și în spiritul unor 
înalte răspunderi cetățenești, 
în cultivarea trăsăturilor mo
ralei înaintate, a dragostei de 
muncă și de învățătură, a for
mării gustului pentru frumos, 
solicită U.T.C. să desfășoare 
o intensă activitate organiza- 
tarică, să se preocupe perma
nent de folosirea celor mai 
bune forme și metode de 
muncă, de îmbogățirea conti
nuă a experienței sale. Toate 
rezultatele pozitive pe care 
le-a obținut, Uniunea Tinere
tului Comunist, îndeosebi după 
Congresul al VlII-lea, sînt de 
altfel indiscutabil legate de 
eforturile îndreptate spre îm
bunătățirea activității sale 
organizatorice, spre adopta
rea unui stil de muncă cores
punzător sarcinilor și scopuri
lor sale, spre găsirea celor 
mai adecvate forme și metode 
de desfășurare a activității.

Aceste eforturi s-au concre
tizat în sporirea priceperii de 
a interveni mai eficient în 
problemele majore pe care le 
ridică educația comunistă a 
tineretului, în creșterea capa
cității organizatorice a orga
nizațiilor U.T.C. cît și a ca
drelor organizației, a activiș
tilor săi.

Cu toate acestea, în activita
tea organizatorică pe care o 
desfășoară organele U.T.C., se 
manifestă, mai ales în ultima 
vreme, o seamă de fenomene 
negative, de neajunsuri care 
au repercusiuni serioase asu
pra îndeplinirii sarcinilor ce 
revin organizației în etapa ac
tuală. Se mențin încă în acti
vitatea U.T.C., în munca de 
educație a tineretului nume
roase forme și metode gre
oaie, neatrăgătoare care nu 
corespund specificului muncii 
cu tineretul, cerințelor lui di
verse și dinamice. Deși Con
gresul al VTII-lea a atras a- 
tenția asupra daunelor pe 
care le pricinuiește activității 
educative menținerea unor 
asemenea forme și metode și 
a insistat asupra necesității 
de a se acționa cu operativi-

organizatorice
fate și hotărîre pentru înlătu
rarea lor, aceasta nu s-a con
cretizat într-un. efort susținut 
din partea tuturor organelor 
și organizațiilor U.T.C. pentru 
extinderea acelor forme care 
și-au dovedit viabilitatea, 
pentru îmbogățirea conținutu
lui întregii activități a Uniu
nii Tineretului Comunist.

Există neajunsuri în modul 
în care comitetele regionale, 
raionale și orășenești ale 
U.T.C. concep, planifică și or
ganizează munca. S-a încetă
țenit la unele cadre U.T.C. 
ideea că sarcinile pe care le 
au nu se pot rezolva decît 
prin ședințe și prelucrări, prin 
indicații general-abstracte. 
Toate acestea se răsfrîng ne
gativ în activitatea comitete- i 
lor și birourilor U.T.C., a or
ganizațiilor U.T.C., care sint 
astfel împinse la o muncă for
mală, superficială, slab anco
rată în situația concretă, spe
cifică. Deși după Congresul al 
VlII-lea, pe baza indicațiilor 
și hotărîrilor sale, au apărut 
în munca organizațiilor nume
roase inițiative interesante, 
încercări izbutite de apropiere 
a activității organizației de 
cerințele și dorințele tineri
lor, popularizarea și generali
zarea acestora n-a constituit, 
cum ar fi fost firesc, obiectul 
unor intense și susținute pre
ocupări. Dimpotrivă, se men
ține, încă, practica de a obliga 
organizațiile să întreprindă 
doar ceea ce li se indică la co
mitetul raional sau orășenesc 
U.T.C., de a limita inițiativa 
acestora — ceea ce atrage 
după sine șablonul, rigidita
tea, schematismul care dimi
nuează interesul tinerilor față 
de activitatea organizației, 
în loc să realizeze o judicioasă 
repartizare a sarcinilor, care 
să permită activiștilor să-și 
consacre toate eforturile în
drumării și ajutării concrete a 
organizațiilor, unele organe 
U.T.C. își limitează munca la 
un control formal, constituie 
fără discernămînt tot felul de 
brigăzi sau colective, care de
și denumite de control și in-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a II-a)

DEI’A (de 
corespondentul 
tru)

Dezvoltarea
peluoasă a econo
miei naționale soli
cită cantități din 
ce in ce mai mari 
de oțel și cu carac
teristici fizico-me- 
canice dintre cele 
mai diverse. Por-

nindu-se de la acest 
considerent, la cup
torul nr. 5 de la 
oțelăria Martin nr. 
1 a început recent 
producția unei noi 
mărci de oțel, ca
racterizat printr-o 
înaltă rezistență la 
construcțiile sudate. 
După ce va fi 
transformat în ta-

Focile de Fier. Benzile poar
tă firi întrerupere materia
lele de la stafia de sortare la 

depozitele de agregate.
Foto : O. PLEC AN

Pe șantierul centralei 
electrice din Galați

Pe șantierul centralei electri
ce și de termoficare de la Com
binatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Galați a început 
montajul primului cazan. A- 
cesta va avea o capacitate ora
ră de 420 tone abur și va asigu
ra o presiune de 140 atmosfere, 
numărîndu-se, din acest punct 
de vedere printre cele mai 
mari din țară.

ClMPUL

Plecarea primului ministru 

și ministru al afacerilor externe 

al Danemarcei, Jens Otto Kray
Joi la amiază a părăsit Bucu- 

reștiul primul ministru și minis
tru al afacerilor externe al Dane
marcei, Jens Otto Krag, îm
preună cu soția, care la invita
ția președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut o vizită oficială în țara 
noastră.

înaltul oaspete danez a fost 
însoțit de Svend Aage Sandager 
Jeppesen, ambasadorul Dane
marcei la București, Jens Chris
tensen, ambasador, subsecretar 
de stat adjunct în Ministerul A- 
facerllor Externe, Gunnar Sei- 
denfaden, ambasador, subsecre
tar de stat adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe, Kai Johansen, 
subsecretar de stat adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Richard Wagner Hansen, consi
lier al Ambasadei Danemarcei la 
București, Per Green și Soren- 
Ole Olsen, secretari ai primului 
ministru.

OTEL
gro-bli de diferite 

simi, la Combina
tul siderurgic din 
Galați, acesta va fi 
utilizat la construc
ția blindajelor și 
conductelor de mari 
dimensiuni necesa- 
rere complexului 
hidroenergetic de 
la Porțile de Fier. 
Două noi mărci de

oțeluri au fost asi
milate și la oțelă- 
ria electrică. A- 
cestea se caracteri
zează tot printr-o 
rezistență mărită, 
ceea ce permite uti
lizarea lor cu suc
ces sub formă de 
profile la armarea 
în exploatările mi
niere.

Primul ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
și soția, au fost salutați la aero
port de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer și soția, Comeliu Mă- 
nescu, ministru al afacerilor ex
terne, și soția, Pompiliu Maco- 
vei, președintele C.S.C.A., 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere, 
Bucur Șchiopu, ministrul indus
triei alimentare, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul Româ
niei la Copenhaga.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, conducători ai unor in
stituții centrale, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români și 
străini.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Danemarcei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, primul 
ministru al Danemarcei și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Spmânia 
au trecut în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Oaspeții și-au luat apoi un căl
duros rămas bun de la persoa
nele oficiale aflate pe aeroport 
Un grup de pionieri a oferit 
flori.

(Agerpres)

De ce vor absenta
la 15 septembrie
unele manuale

școlare ?
Pînă in prezent, ni se spune 

la Editura didactică și peda
gogică, au apărut 574 de titluri 
din cele 705 care sint propuse 
să apară in acest an școlar. 
101 se mai află in tipografii 
iar 30 (dintre care 20 destinate 
școlilor profesionale) sint in 
stadiul de elaborare. Au fost 
difuzate pină in prezent 22,9 
milioane de exemplare din ti
rajul total de 26 de milioane. 
Editura a realizat anul acesta 
manuale cu adevărat reușite 
printre care putem menționa : 
manualele de limbi străine 
însoțite de discuri, manualul 
de literatură universală pen
tru clasa a XT-a. Au fost ela
borate manuale noi.

Trebuie, de asemenea, apre
ciată activitatea editurii în ce 
privește broșurile de texte li
terare în limbi străine, care 
apar in condiții grafice foarte 
bune și la un preț accesibil. 
Ce păcat insă că anul acesta 
Editura didactică și pedagogică 
a scos 
șuri!

Față 
anului 
bunătățiri și în 
zării cărților 
C.L.D.C. sîntem 
difuzarea a început la 28 iulie

numai 9 astfel de bro-

de aceeași perioadă a 
trecut se constată im- 

sectorul dtfu- 
școlare. La 
informați că

singurul 
șantier

și se desfășoară în condiții 
bune. De aceeași părere sint și 
beneficiarii, respectiv delegații 
fiecărui raion, care spun 
„munca merge excelent... față 
de alți ani".

S-ar părea că lucrurile stau 
bine; mai bine decît anul tre
cut la aceeași dată. Și totuși... 
mai bine nu înseamnă întot
deauna foarte bine. La Com
binatul poligrafic „Casa Scin- 
teiiu aflăm că 12 manuale au 
văzut lumina tiparului abia în 
aceste zile. Printre t 
sint Aritmetica pentru 
I, Agricultura, pentru 
a Vil-a (din care s-au 
200 000 exemplare din 
total de 350 000), Desenul teh
nic volumele I și II, care nu 
pot fi finisate din lipsă de co- 
perți de vinilin. (In treacăt 
fie zis, Fabrica de mase plas- 
tice-București nu și-a respectat 
obligațiile contractuale, pre
ferind să fabrice ursuleți, peș
tișori și colăcei, care erau bine
înțeles mai rentabili în sezo
nul estival. Poate n-ar fi stri
cat să fabrice și un colac mai 
mare care să le salveze de la 
înec contractul).

Tot la Combinat am mai 
aflat că manualul de Elemente 
de analiză matematică pentru 
clasa a Xl-a a fost predat spre 
tipărire 
trebind

acestea 
clasa 

* clasa 
t livrat 

tirajul

la 10 iulie 1967 ! în- 
Editura de ce s-a în-

ANCA IONESCU»
’ (Continuare în pag. a III-a)
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ÎNSURA CU

UN ROBOT ?

Anchetă cetățenească

...Meniul a fost coman
dat prin telefon. După 
cîteva minute, un clopoțel 
sună în sufragerie, gospo
dina deschide micul che
peng al conductei pneu
matice și scoate cilindrul 
încărcat cu mîncărurile 
trimise de la bucătăria 
blocului. O altă conductă 
pneumatică pornește din 
baie spre spălătoria cartie
rului. Din acest aparta
ment au dispărut bucătă
ria, mașina de spălat rufe... 
Dar aspiratorul ? De trei 
ori pe zi, aspiratorul de 
bloc absoarbe prin porii 
invizibili ai pereților și 
planșeurilor tot praful din 
apartamente.

Nu, nu este o povestire 
științifico-fantastică și nici 
visul frumos al gospodinei

din zilele noastre, ci cîteva 
din proiectele unor spe
cialiști în domeniul tehnicii 
și artelor menajere, pro
iecte realizabile în urmă
toarele decenii. Dar pînă 
atunci ? Pînă atunci TIM
PUL GOSPODINEI va 
constitui o problemă ac
tuală în permanență, o 
problemă cu implicații în 
dezvoltarea profesională și 
culturală a femeii, în viața 
de familie, în educația 
copiilor etc. Industria bu
nurilor de uz casnic, co
merțul, cooperativele care 
prestează servicii la domi
ciliu depun eforturi tot 
mai mari pentru a înlocui 
treptat munca fizică a fe
mei’. în gospodărie, pen
tru a reduce timpul afeo-

tat de ea treburilor mena
jere.

Dar, în ce măsură aceste 
eforturi corespund necesi
tăților reale, reduc efectiv 
durata micilor preocupări 
gospodărești ? Mai există 
oare resurse de timp ne
folosite ?

Tinerele sînt, în marea 
lor majoritate, angajate în 
procesul de producție sau 
în continuarea studiilor, 
iar uneori în ambele ocu
pații simultan. Printre ele 
vom găsi, deci, cele mai 
temute adversare ale tim
pului pierdut zi de zi în 
gospodărie. Ce părere 
aveți ?

VIORICA 
DIACONESCU

(Continuare in pag. a 111-a)

In această toamnă 
o nouă promoție de 
tineri ingineri agro
nomi se alătură celor 
angajați încă de a- 
cum un an sau două
zeci în parcurgerea ți
nui drum lung, de o 
viață, acela de prin
cipali colaboratori ai 
oamenilor de la sate 
în nobila și milenara 
lor strădanie de a 
strînge în hambare 
mereu mai multe roa
de ale pămîntului. Și, 
firesc, odată cu entu
ziasmul, cu însufleți
rea și dorința de a 
lăsa urme acolo Un
de merg, pentru în
ceput duc cu ei sute 
și sute de întrebări, 
de ezitări chiar. Un
de vom merge, ce 
vom găsi ? Cum 
vom fi primiți ? Ce 
posibilități de mun
că ? De unde să în-

Ing. dr. docent 
Dumitru 
Hâlâlâu 

cercetător la Stațiunea 
experimentală Șimnic- 

Oltenia

cepem ? Sînt între
bări care și le pun 
și ei acum ca și noi, 
mai vârstnicii, atunci 
cînd ne-am despărțit 
de băncile facultăți
lor. In anii de stu
denție, tinerii specia
liști au învățat mul
te, Și-au însușit su
medenie de noțiuni 
care, aplicate, vor 
constitui baza unor 
producții ridicate. 
Mulți dintre cei ce 
abia din această 
toamnă vor semna cu 
titlul de inginer sînt 
proveniți din satele 
unde lucrează și tră
iesc familiile lor. Un

motiv în plus pentru 
nerăbdarea și justifi
cata mîndrie de a 
participa în mod di
rect și nemijlocit la 
schimbarea tabloului 
propriilor meleaguri 
pe care se întorc.

Unde vor merge nu 
vor mai avea cuvîntul 
profesorului sau asis
tentului din timpul 
studenției. Cunoștin
țele dobîndite, practi
ca personală, dorința 
de a introduce noul, 
rezultatele stațiunilor 
experimentale, ceea 
ce literatura de spe
cialitate recomandă 
vor fi însă, alături de 
experiența brigadieri
lor, a celor cu care 
vor lucra, singurii pi
loni ce vor susține în
treaga lor activitate.

(Continuare în 
pag. a III-a) Siluetă triunghiulară pe întinde

rea lacului.

MM
In mod cu totul paradoxal, 

arta cu cea mai întinsă arie 
de spectatori, filmul, a rămas 
pînă la ora actuală în afara 
programelor de cultură ge
nerală a învățămîntului. 
Elevii primesc încă din pri
mii ani de școală noțiuni 
despre literatură, muzică, 
plastică, dar niciodată — cu 
excepția învățămîntului su
perior specializat — cel care 
învață nu va afla nimic 
despre film la orele de curs. 
De aici numeroasele erori 
ale unui public tînăr și ne
format în ierarhizarea valo
rică a filmelor vizionate, a- 
precierea peliculelor vulgare 
și reținerile nejustificate în 
fața capodoperelor sau fil
melor a de artă. Iată de ce 
prima sarcină a cineclubu- 
rilor trebuie să fie aceea a 
unei intense activități cultu- 
ralizatoare, de promovare a 
criteriilor estetice și de idei, 
de a explica operele dificile, 
de a le face înțelese. Se im
pune, de aceea, o vastă rețea 
de cinecluburi școlare care 
în afara cursurilor oficiale 
să realizeze o adevărată „ca
tedră" de artă a filmului, 
după o ingenioasă programă 
analitică în care expunerile 
trebuie să alterneze cu vi
zionările. în această privință, 
viitoarea federație a cineclu- 
burilor (noi am propus în- 
tr-un număr anterior o ase-

0 FEDERAȚIE

menea formă de organizare), 
va urma să realizeze o strîn- 
să colaborare cu Ministerul 
învățămîntului care, dat 
fiind interesul major al pro
blemei ar urma să asigure și 
baza materială a cineclubu- 
rilor școlare.

Celelalte cinecluburi pot 
să realizeze un program de 
vizionări însoțite de scurte 
expuneri (citite sau prelu
crate după materialul docu
mentar realizat de către fe
derația națională) pe mai 
multe cicluri ca : a) Istoria 
cinematografiei ; b) Școli și 
stiluri cinematografice ; c) 
Mari regizori ; d) Mari ac
tori ; e) Tragedieni ; f) Co
mici ai ecranului; g) Filmul 
de avangardă și experiment 
etc., etc. Printr-un acord cu 
organele difuzării filmelor, 
atunci cînd în sălile co
merciale apar filme cu o 
deosebită valoare artistică, 
cinecluburile ar urma să or
ganizeze vizionări speciale cu 
public, cu care prilej să se 
explice în ce constă valoarea 
deosebită a operei propuse. 
(Se pot folosi în acest scop 
și cronicile de specialitate a- 
părute în presă). Tot în cola
borare cu întreprinderile ci
nematografice locale, cine
cluburile pot organiza „zile 
ale filmului" cu publicul, 
după modelul celor realizate 
pentru membrii lor, urmă
rind difuzarea cît mal largă 
a filmelor de calitate ; în 
realizarea acestor acțiuni ci
necluburile trebuie să fie 
sprijinite de A.C.I.N.

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a II-a)



(Umar» din pag. I) 

drumare se mărginesc, în ge
neral, la culegerea de date ne
cesare întocmirii unor instruc
taje pentru ședințe, a unor a- 
nalize, lipsind totodată acti
vitatea concretă de îndrumare 
a organizațiilor de aportul, 
de priceperea multora dintre 
activiști. Totodată,, nu în mă
sură corespunzătoare, sînt re
zolvate o seamă de sarcini im
portante ca întărirea conti
nuă, pe baza respectării rigu
roase a prevederilor statutare, 
a vieții interne de organiza
ție. creșterea rîndurilor orga
nizației, munca cu cadrele 
U.T.C., fapt ce face ca sarci
nile stabilite de Congresul al 
VIII-lea în această privință 
să se îndeplinească în mod 
necorespunzător.

Necesitatea îmbunătățirii 
activității U.T.C., apropierii 
acesteia de cerințele specifice 
tineretului — cerințe cărora 
U.T.C. ți-a propus să le acor
de o mai mare atenție în vii
tor — impune perfecționarea 
formelor și metodelor de 
muncă ale organelor și orga- 
zațiilor U.T.C., ridicarea la un 
nivel superior a activității or
ganizatorice.

Uniunii Tineretului Comu
nist îi revin în prezent răs
punderi deosebite în orga
nizarea activității cultural-ar
tistice, sportive și turistice 
pentru tineret. Toate aceste 
sarcini nu var putea fi, însă, 
îndeplinite fără o îmbunătă
țire a stilului de muncă al 
tuturor organelor și al tururor 
activiștilor U.T.C.

Orientarea eforturilor în a- 
cest sens trebuie să pornească 
de la înțelegerea deplină a 
faptului că un asemenea lu
cru nu se poate realiza prin 
referate, prin ședințe, prin 
interminabile discuții. Sin
gura cale de îmbunătățire a 
stilului de muncă, de creștere 
a competenței, priceperii și 
experienței este pătrunderea 
practică in esența probleme
lor muncii eu tineretul, des
fășurarea unor activități con
crete cît mai bogate și diverse

O primă direcție în care 
trebuie să se concentreze •- 
tenția tuturor organelor ți 
organizațiilor este Înlăturarea 
formelor de muncă greoaie, 
neatractive, a șabloanelor și 
schemelor, orientarea fermă 
spre o muncă diferențiată în 
funcție de cerințele și prefe
rințele diverselor categorii de 
tineri. Întreaga activitate a 
organelor ți organizațiilor 
U.T.C. va trebui concepută nu 
ce o sumă de adunări, ședin
țe, consfătuiri etc. ci ca un șir 
neîntrerupt de activități poli
tico-educative, cultural-dis- 
tractive, sportive și turistice 
la care să participe masele 
largi de tineri

Potrivit celor stabilite de 
conducerea organizației, bi
rourile comitetelor regionale, 
raionale și orășenești ale 
U.T.C. vor avea o singură 
ședință pe lună In cadrul că
reia vor dezbate probleme 
de fond ale muncii cu tinere
tul, urmind ca aspectele legate 
de activitatea curentă să fie 
discutate și rezolvate de către 
secretarii organelor respective. 
Plenarele comitetelor sus
menționate se vor ține odată 
la trei luni. în organizarea 
acestor ședințe se va merge 
pe linia reducerii numărului 
de materiale scrise, care ră
pesc mult timp dar acest lu
cru impune ca informările 
verbale să fie bine pregătite, 
ca membrii organelor respec
tive să cunoască bine, dintr-o 
participare directă, probleme
le ce se pun în discuție pen
tru ca pe această bază să aibă 
loc dezbateri concrete, să se 
stabilească măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea muncii.

Comitetele U.T.C. ți birou
rile organizațiilor de bază din 
întreprinderi, instituții, școli 
ji facultăți, unități agricole 
stc. vor ține, de asemenea, o 
singură ședință pe lună, iar 
activul U.T.C. din aceste uni- 
:ăți va fi convocat pentru in
struire cel mult o dată pe tri
mestru Pentru informarea a- 
îupra sarcinilor curente, pen- 
sru organizarea diferitelor ac- 
dvități, membri comitetelor și 
oirourilor U.T.C vor proceda 
itunci cînd e nevoie, la întîl- 
îiri operative, simple, eficien- 
e. Organele superioare vor 
rebui să ajute nemijlocit ca 
)i acestor adunări să li se a- 
ligure o valoare reală, ceea ce 
>e poate realiza doar prin dis- 
tuții simple, concrete, la obi- 
>ct, prin abordarea unor pro- 
>leme cu adevărat importante 
jentru viața organizației.

O deosebită atenție este ne- 
sesar să se aoorde adunărilor 
renerale ale organizațiilor de 
»ază U.T.C. Desfășurindu-se, 
lotrivit prevederilor Statutu- 
ui U.T.C., odată pe lună, a- 
:estea vor trebui să dezbată 
srobleme ale muncii politico- 
iducative, cultural-artistice, 
portive, turistice și recreati- 
'e, modul In care tinerii 
și îndeplinesc sarcinile pro- 
esionale, comportarea lor 
n familie și societate, pro- 
ilemc ale vieții de organizație, 
’entru lichidarea neajunsuri- 
or ce se manifestă în această 
rivință comitetele regionale, 
aionale șl orășenești trebuie 
ă organizeze astfel munca 
le îndrumare și control, să 
jute în așa fel organizațiile 
J.T.C. incit în viitor să nu 
amină nici o organizație care 
ă nu-și țină cu regularitate, 
ună de lună, adunările gene- 
ale. înlăturîndu-se practica 
le a stabili teme Ia nivelul 
atonului sau orașului, orga- 
lizațiile să fie ajutate să-și 
tiscrie pe ordinea de zi, prin 
onsultarea largă a tinerilor, 
robleme care interesează în- 
reaga organizație, pentru ca 
Sunările generale să devină, 
șa cum s-a precizat la Con- 
resul al VIII-lea al U.T.C., 
adrul tn care fiecare utecisl 
ă-șt poată exprima opiniile, 
fii urile sale despre muncă, 
•spre viață, să-și poată spune 
arerea cu privire la cele mai 

diferite probleme ale activi
tății organizației din care face 
parte.

Așa cum a stabilit Biroul 
Comitetului Central orga
nizațiile U.T.C., comitetele 
U.T.C. și birourile organizații
lor de bază, vor munci pe 
baza unor programe trimes
triale de activități care vot 
cuprinde acțiunile politice, 
cultural-artistice, distractive, 
sportive și turistice ce vor 
fi inițiate cu tinerii. Este 
necesar de subliniat că înlo
cuirea planului de muncă cu 
programul de activități nu este 
o simplă schimbare de nume ; 
ea are drept scop înlăturarea 
aspectelor de formalism în 
planificarea muncii, a încli
națiilor spre abstract, spre ge
neral. Ea se va dovedi, însă, 
utilă numai în măsura în care 
organele U.T.C., activiștii or
ganizației se vor preocupa ca 
programele de activități să 
aibă în fiecare organizație un 
caracter concret și operativ, să 
cuprindă acțiunile ce vor fi 
inițiate în perioada respecti
vă, în măsura în care, încadra
te în termene și responsabili
tăți precise, acțiunile prevăzu
te vor reflecta o cunoaștere te
meinică a dorințelor și prefe
rințelor tinerilor, precum și o 
sistematică consultare a con
ducerilor întreprinderilor și 
instituțiilor, a celorlalte orga
nizații obștești. O condiție a 
realizării acestor programe 
este cunoașterea de către ti
neri a tuturor obiectivelor 
propuse ; aceasta obligă orga
nele și organizațiile U.T.C. la 
o largă popularizare a lor, 
folosind în acest scop adunări
le generale, afișele, gazetele de 
perete, stațiile locale de ra

Condiție esențială
pentru îndeplinirea
sarcinilor U.T.C

îmbunătățirea
activității

organizatorice
toate mijloacele care ledio. 

stau la îndemână.
Sporire*  taflaenței ortaci- 

rației in masele lard ațe ti- 
neretalai. ereytarea rtWm- 

in care eforturile «egauelee 
ți organizațiilor U.T.C. trekuie 
să se inteuinc*  in mod deo
sebit. După cum se știe. Con
gresul al VIII-lea a rtab-li: 
ca una din cele mai importante 
sarcini îmbunătățirea activi
tății politice ți organizatorice 
pentru creșterea rândurilor 
organizației astfel ca in ur
mătorii ani covârșitoarea ma
joritate a tinerilor să devină 
membri ai U.T.C.

Birourile comitetelor ratio
nale, raionale ți orășenești 
sini datoare să conducă cu 
mai multă competență ți spirit 
de răspundere această activi
tate, să-și orien’eze mat ferm 
munca spre ajutorarea tuturor 
organizațiilor U.T.C. ți îndeo
sebi a celor insuficient conso
lidate numeric. Cu deosebire 
va trebui Îndreptată jteaUa 
spre organizațiile U.T.C din 
școlile generale, de Ia sate, 
de pe șantierele de construc
ții, din exploatările forestiere, 
unde lucrează un număr mare 
de tineri, iar cuprinderea lor 
in organizația U.T.C. nu se 
ridică la un nivel corespun
zător.

Măsuri adoptate recent de 
Birou! C.C. al U.T.C. prevăd 
ca hotărârile de primire în 
U.T.C. adoptate în adunările 
generale ale organizațiilor, 
subordonate direct comitetelor 
raionale și orășenești vor fi 
discutate în colectiv de către 
secretarii acestor organe și 
vor fi supuse spre confirmarea 
biroului la prima ședință a 
acestuia. De asemenea, partici
parea tinerilor la ședințele bi
rourilor comitetelor raionale ți 
orășenești și ale comitetelor 
U.T.C. din întreprinderi fores
tiere, miniere, de la schelele 
petroliere și șantierele de con
strucții hidro-energetice în 
care se confirmă hotăririle a- 
dunărilor generale de primire 
în U.T.C. nu este obligatorie. 
Aceste măsuri sînt de natură 
să imprime mai multă ope
rativitate în creșterea rin- 
durilor acestor i 
și vor trebui să 
un imbold pentru 
U.T.C. de a ajuta și 
tinerii să cunoască 
racterul, rolul și

organizații 
însemne 
organele 

mai mult 
bine ca- 

. sarcinile
U.T.C. de a le cultiva dorința 
de a deveni uteciști. Cu deo
sebită grijă trebuie să se asi
gure caracterul educativ al 
momentului inmînăirii carne
tului roșu de utecist pe care 
în viitor, ținerii îl vor putea 
primi nu numai în cadrul a- 
dunărilor generale, ci și cu 
prilejul altor activități educa
tive întreprinse de organiza
ție, al unor activități cultura
le, întîlnirilor cu personalități 
ale vieții obștești, al acțiunilor 
de muncă patriotică etc.

în îndeplinirea tuturor sar
cinilor care stau în fața or
ganizațiilor, în înlăturarea ne
ajunsurilor care se mai mani
festă, răspunderi deosebite re
vin tinerilor din organele de 
conducere ale organizației, ac
tiviștilor U.T.C. De modul 
cum muncesc aceștia, de fe
lul în care concep și orga- 
ni-ează activitatea în vederea 
aplicării în viața a sarcinilor

ției. Criteriile care trebuie 
stea la baza selecționării 
promovării a noi tineri 
munca de activist trebuie

de Ia size mx>es

gența fațâ de iadep 
cimior. «4 eu
ce fr.ji. sâ

0 DISCREDITAREUi iiteresaat
■enameat

al aatarii

PROFESIEIA

i
I
I

stabillte depind într-o foarte 
bună măsură și rezultatele ce 
vor fi obținute. Este necesar 
de aceea, ca organele U.T.C. 
să facă tot ce le stă în pu
tință pentru a-și îmbunătății 
munca de selecționare, creș
tere și promovare a cadrelor 
U.T.C. pentru a o ridica la ni
velul actualelor exigențe. Co
mitetele regionale, raionale și 
orășenești trebuie să dea do
vadă de mai mare atenție, 
să-și sporească exigența, să 
manifeste o înaltă răspundere 
în selecționarea tinerilor pen
tru munca de activist U.T.C., 
pentru orice muncă de răs
pundere în cadrul organiza-

în 
să 

fie în primal rînd calitățile 
lor politice, profesionale și 
morale, rezolutele practice 
obținttte in munca de organi
zație. In munca de activist 
U.T.C. vor trebui promovați 
cei mai buni utecisti. tineri 
bine pregătiți din punct de 
vedere politic și cultural, ca
racterizați de inițiativă și ho- 
tărire In îndeplinirea sarcini
lor.

Complexitatea problemelor 
cărora trebuie să le răspundă 
un activist U.T.C. în condi
țiile cînd nivelul de pregătire 
profesională, tehnică, științi
fică și culturală a tinerilor cu
noaște o continuă creștere, fac 
necesar ca. mai ales în orga
nele raionale, orășenești și 
regionale U.T.C., să fie pro
movați oameni cu un larg 
orizont de cultură, tineri cu 
pregătire superioară. In ace
lași timp e6te de datoria aces
tor organe, ca, neslăbind exi- 

reaxcă a acestei
virste. Tînârul căruia i se tn- 
credicțează conducerea une: 
ortan*raU  U.T.C. trebuie să 
aibă muitâ pricepere in orga- 
r/rarea de acțiuni educative, 
cultural-ariisuce $j spor. .-e. 
să Ee el un pasionat al
acestor actjviUU Este de 
aceea necesar să fie folosite 
într-o ma: mare măsură ca
drele cu bogată experiență în 
munca de organizație, tineri 
cu pregătire superioară, capa
bili prin cunoștințele lor să 
sesizeze fenomenele noi ce se 
ivesc în munca și comportarea 
tinerilor, să răspundă cerin
țelor pa care acestea le ridică 
în fa*a  organizației ; în comi
tetele U.T.C. și în birourile 
organizațiilor de bază mai 
ales în funcția de secretar, 
să fie aleși utecisti cu stagiu] 
militar satisfăcut, care dato
rită priceperii și experienței 
de viață, se bucură de pres
tigiu în fața tinerilor, sînt ca
pabili să-i mobilizeze la o ac
tivitate cît mai bogată.

0 FEDERAȚIE A CINECLUBURILOR
{Umere din pag. I)

Creația amatorilor
Un loc important în activita

tea cinecluburilor îl ocupă rea
lizarea propriei producții de fil
me. Pentru promovarea acestor 
pelicule, a căror primă calitate 
este aceea că s-au născut din 
pasiune, cinecluburile trebuie să 
organizeze festivaluri anuale ale 
creației amatorilor. Plecînd de 
la festivalul local, raional și re
gional, trebuie să ajungem la un 
festival național al cinecluburi
lor, a cărui sarcină ar fi și se
lectarea filmelor care să parti
cipe la festivalurile internaționa
le ale amatorilor, aproape ia fel 
de numeroase și prestigioase ca 
și cele ale profesioniștilor. Pen
tru ca aceste creații să fie larg 
difuzate, federația cinecluburi
lor ar avea sarcina de a cola
bora cu televiziunea (în ca
drul unei rubrici permanente) 
precum și cu difuzarea filmelor 
pentru prezentarea filmelor de 
format îngust în sălile comerci
ale, firește u aparatura și asis
tenta tehnică a cinecluburilor.

Organizarea și 
baza materială

(o-conducerea federației
noiiiică) ar urma să facă parte

O preocupare sporită trebuie 
să se manifeste și ta ceea ce 
privește pregătirea și instrui
rea activului U.T.C., pentru 
înarmarea sa cu cunoașterea 
temeinică a sarcinilor dintr-o 
etapă sau alta, precum și a 
celor mai bune metode pen
tru ducerea lor la Îndeplinire, 
indiferent de sarcinile ce pot 
apărea intr-o perioadă sau 
alta, pregătirea aparatului 
trebuie să constituie o preo
cupare esențială a întregului 
birou, fie că e vorba de comi
tetul orășenesc, raional sau 
de cel regional ; la desfășura
rea instruirilor, să participe 
membru birourilor, secretarii 
comitetelor regionale, raio
nale și orășenești, care să 
conducă efectiv această acti
vitate. O cerință a bunei pre
gătiri este ca in desfășurarea 
instruirilor să fie înlăturată 
orice manifestare de forma
lism, să se realizeze o analiză 
serioasă a modului cum și-a 
îndeplinit sarcinile fiecare ac
tivist in parte, să se acorde 
un mai mare spațiu activită
ților metodice, schimburilor 
de opinii privind organizarea 
diferitelor activități, populari
zarea celei mai valoroase ex
periențe în munca cu tinerii.

Cu cea mai mare grijă vor 
trebui pregătite dezbaterile ce 
urmează să aibă loc in această 
perioadă la nivelul comitete
lor raionale și orășenești 
U.T.C., întreprinderilor și co
munelor, în școli și in facul
tăți care au menirea să asi
gure întregului activ U.T.C. 
cunoașterea șl însușirea te
meinică a măsurilor «optate 
de Biroul Comitetului Central 
in scopul îmbunătățirii acti
vității politico-educative, tra
ducerii in viață a sarcinilor 
deosebite ce revin organiza
țiilor U.T.C. in desfășurarea 
activității cultural-artistice. 
sportive, turistice și recrea
tive cu masa tineretului. Este 
de datoria comitetelor raio
nale și orășenești U.TXti să fo
losească in organizarea aces
tor instruiri tot ceea ee ex
periența de pena acum a dove
dit mai valoros, mat efteten: : 
membru birourilor F secre
tarii acestor comitete vor tre
bui să particape la toate dez
baterile care vor avea loc, să 
prezinte eu clamate ia fata 
activelor U.T.C. uu lum-. 
noile sarrim ce revin orga.-. - 
râpei, ci șt oeea ce trebute 
făcu: practic pentru ducerea 

s.bfl decix printr-o substanț^- 
lă sporire a exigenței, prin- 

atitudine combativă. 
iritransgenU față de ori
ce încălcare a disciplinei 
de organizație, față de atitu- 
d-afle de delăsare !n muncă, 
față de abaterile de orice r*a-  
tuîi, Ib acela<i timp orca
nele U.T.C. au datoria să in- 
treprindă toate măsurile orga
nizatorice si educative nece
sare pentru a face ca fiecare 
activist U.T.C. să devină, asa 
cum cer sarcinile actuale, ini
tiator si organizator ner-rijlo- 
cit al actiritibtilor ce se desfă
șoară eu masa tineretului.

Priceperea fi experiența do- 
bîndită, dragostea de muncă, 
înalta răspundere ce caracte
rizează imensa majoritate a 
cadrelor organizației noastre, 
măsurile adoptate recent de 
Biroul Comitetului Central 
constituie tot atîtea certitu
dini că și activitatea organiza
torică a U.T.C. va cunoaște o 
substanțială îmbunătățire și 
perfecționare, că stilul de 
muncă al organelor și orga
nizațiilor U.T.C. se va ridica 
la nivelul exigențelor pe care 
le impun sarcinile actuale 
cărora trebuie să le răspundă 
activitatea politico-educativă 
pe care o desfășoară Uniunea 
Tineretului Comunist în rîn- 
dul tinerei generații.

atît membri ai cinecluburilor cil 
și acei regizori, critici de film 
sau operatori de imagine care 
au dovedit pînă acum că au dra
goste reală pentru dezvoltarea 
mișcării cineaștilor amatori. 
Statutul federației, aprobat de 
o conferință națională a cineaș
tilor amatori și redactat de că
tre un comitet de inițiativă, ar 
urma să stipuleze, în fine, care 
este menirea și care sînt sarci
nile cinecluburilor. Mijloacele 
materiale ale federației vor fi 
realizate din : cotizațiile mem
brilor, taxele obținute prin pre
zentarea la public a filmelor 
realizate de cinecluburi, presta
rea unor servicii de specialita
te. Deschiderea sub girul fede
rației a unui magazin care să 
pună în vînzare pelicule, apa
ratură, chimicale destinate de
velopării, cărți de specialitate 
etc. De asemenea, organizarea 
unui laborator care să realizeze 
developarea filmelor reversibile 
pe 8 și 16 milimetri contra cost. 
Tot în acest laborator s-ar pu
tea realiza copii pe 8 mm și 16 
mm a unor filme documentare, 
de călătorie turistice, animație 
și care ar urma a fi puse în 
vînzare pentru public. Acest 
laborator ar putea realiza, Ia 
comanda O.N.T., filme tu
ristice pe 8 mm și 16 mm des
pre litoralul românesc, Deltă, 
marile stațiuni de munte, mî- 
năstirile Moldovei și toate cele
lalte vestigii ale culturii noas
tre milenare, pelicule care, de

Panoramic ieșean: Fabrica de ulei Unirea

BIBLIOTECARUL SEZONIER

CLUJ (de la cores
pondentul nostru). — 

Cercetătorii insti
tutului de speologie 
din Cluj au făcut 
pregătirile necesare 
pentru cercetarea u- 
nei interesante peș
teri, descoperită în 
raionul Năsăud. Peș
tera Izvorul Tăușoa- 
reior are o adîncime 
de 350 rr. și împreu
nă cu altă peșteră de 
la Jgheabul lui Za- 
bon, formează un 
sistem carstic unitar, 
considerat de către 
specialiști ca cel mai 
sălbatic 51 interesant 
din tară.

Cascadele, prăpăs
tiile enorme, galerii
le, cu c lungime de 
peste 5 Km, cristalele 
de eps descoperite 
pentru prima dată Ia 
noi în țară, nenumă
rate fenomene inte
resante oferă un vast 
material de studiu 
încă nevalorificat.

Apele din această 
peșteră parcurg pe 
sub pămînt circa 7 
km și apar la supra
față intr-o localitate

Afteptind o cit de micâ 
zvicnire a plutei...

Foto : FLORIN ȚAGA

asemenea, ar urma să fie puse 
în vînzare atît pentru turiștii 
străini cît și pentru cei interni. 
Persoană juridică fiind, cu auto- 
conducere și autofinanțare fe
derația cinecluburilor ar putea 
funcționa sub girul Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
paralel cu mișcarea artistică de 
amatori, așezămintele culturale 
sau comisia pentru răspîndirea 
științei și culturii.

Cu ce trebuie
început î

Mai întîi, cu asentimentul 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă de a gira activita
tea viitoarei federații a cineclu
burilor din România. în al do
ilea rînd, cu organizarea unui 
comitet de inițiativă, format din 
reprezentanți ai cinecluburilor, 
cineaști și critici de film care 
să redacteze proiectul de sta
tut., Și în al treilea rînd, cu or
ganizarea unei conferințe pe ța
ră a cinecluburilor, care să a- 
probe_ proiectul de statut și să 
aleagă organele de conducere. 
Ziarul „Scînteia tineretului” o- 
feră coloanele sale tuturor care 
doresc să contribuie la sugestii
le noastre, astfel ca în cel mai 
scurt timp generoasa mișcare a 
cineaștilor amatori să devină și 
o realitate organizatorică.

Prin ee se impun instituțiile 
de cultură celor care le vizitea
ză ? Iată □ întrebare pe care ar 
trebui să ne-o punem mai des. 
Ni se propune frecvent, cînd în
trebăm ce posibilități culturalo 
are un oraș, o cifră care însu
mează sediile activității cultura
le. O firmă pusă în fața unui e- 
dificiu nu ajunge însă.

E foarte important pen
tru atragerea tinerilor la activi
tățile ciutural-sportive felul cum 
arată spațiul dedicat acestor ac
tivități. Nu sînt indiferente ac
tivităților culturale condițiile ne
igienice, de pildă, în care se des
fășoară de multe ori iar ignora
rea lor e un deserviciu adus cul
turii de masă.

Demnitatea și prestigiul insti
tuției de cultură trebuie să fie 
o permanentă preocupare în 
munca cu tineretul. Bibliotecile 
— important factor cultural, se 
află de multe ori în lipsa de ci
titori, în uitare, tocmai pentru 
că nu și-au asigurat prestigiul 
de instituție culturală la care să 
se poată apela întotdeauna cu 

Un fond de cărți ru- 
bihliotecari Care 

la o zi la alia și 
eedu neablejkoare — iatâ cauze, 
■m toete, pentru care bibUoteale 
rurale nu-și etcig totdeauna 
scopuL

Prima informație despre bi
blioteci și bibliotecari ne-a 
dat-o primul secretar al raionu
lui Drăgănești-Olt al U.T.C., re
giunea Argeș : „în 26 de comune 
ale raionului, într-un an, s-au 
schimbat 20 de bibliotecare*.

Pe adresa noii noas
tre rubrici. Breviar 
juridic, a început să 
sosească o corespon
dență bogata. Citi
torii ni se adresează 
cu diferite întrebări 
privind relațiile cetă
țeanului cu legile și 
ne cer ajutorul în 
clarificarea acestora.

Tovarășul GHEOR- 
GHE IONESCU, din 
comuna Rîncăciov, 
raionul Pitești, ne so
licită relații în legă
tură cu următoarea 
situație :

„Am fost timp de 
opt ani salariatul 
Băncii Populare „Al
bina". Acum doresc 
să fac dovada aces
tui fapt dar nu am 
la îndemînă decît 
cartea de membru 
care, singură, nu con
stituie un act oficial 
spre a putea dovedi 
vechimea în muncă. 
Ce voi face în acest 
caz

Potrivit H.C.M. 224 
din 1960, perioadele 
de timp lucrate care 
nu pot fi dovedite 
cu acte oficiale vor 
fi reconstituite la 
cerere, în unități, de 
către comitetele sin
dicatelor. Vă sfătuim 
deci să adresați o 
cerere comitetului sin
dicatului, în care să 
specificați perioada 
de timp ce urmează 
a fi reconstituită, fur- 
nizînd pentru recon
stituire și următoarele 
relații : data cînd ați 
fost angajat, profesia 
și locul de muncă, 
salariul avut, persoa
nele cu care ați lucrat 
în perioada respectivă 
și locul lor de muncă. 
Pe baza acestor docu
mente există singura 
posibilitate de a do
vedi vechimea respec
tivă.

Cererea dv., to
varășe TOADER 
MARGARETA, poa
te fi ușor rezolvată.

Aveți dreptul ue a 
solicita urgentarea 
transferării dosarului 
de pensie. Comitetul 
executiv al Sfatului 
popv.’nr al raionului

„N. Bălcescu- a luat 
deja măsurile care se 
impuneau. Cred că 
pensia pe luna iulie 
ati și primit-o la noua 
adresă. Cît privește 
acordarea ajutorului 
bănesc, ancheta so
cială nu s-a putut 
efectua întrucît erați 
plecată într-o stațiune 
de odihnă.

Cazul a fost luat 
totuși în evidență și 
la revenirea în Bucu
rești, dacă se va con
stata că vă încadrați 
în normele legale, 
pentru a beneficia de 
ajutoare bănești, vi 
se vor acorda.

„Sînt salariatul a- 
celeiași întreprinderi 
— ne scrie tovară
șul ANGHEL NIȚU- 
LESCU din Bucu
rești, raionul Grivița 
roșie, — din anul 
1926. în această pe
rioadă am avut o în
trerupere de patru 
ani — 1961-1965 — 
cînd am fost pensio
nat pe motiv de inva
liditate. După 1965, 
mi-am reluat serviciul 
pe baza holarîrii co
misiei de expertiză 
medicală. Am dreptul 
în această situație la 
stabilirea pensiei de 
bătrinețe la sporul ce 
se acordă pentru con
tinuitatea activității 
în aceeași întreprin
dere pe întreaga peri
oadă, — adică 1926- 
1967 — și, dacă se 
poate lua ca baza la 
calcularea pensiei sa
lariul tarifar din peri
oada 1951-1961 ?“.

— Nu, tovarășe 
Nițulescu și iată de 
ce. Prevederile legale 
în vigoare, care re
glementează acorda
rea pensiei de asigu
rări sociale de stat, 
precizează. „Se con
sideră vechime în 
producție numai tim
pul în care o per
soană a prestat muțea 
în calitate de angajat. 
Continuitatea în mun
că nu se consideră 
întreruptă în cazul în 
care angajatul s-a 
aflat în incapacitatea 
temporară de muncă

Am încercat să descifrez moti
vele acestei instabilități luînd 
cîteva comune la rînd. Primul

în jur și ne-au impresionat ne
plăcut dușumeaua nemăturată, 
mucurile de țigări strivite pe jos. 
S-a găsit o scuză în faptul că 
nu există un om plătit pentru a 
face curățenie în căminele cul
turale. Este o scuză care rezistă?

La Crîngeni am găsit-o pe bi
bliotecara Grigore Ștefania.

— De cit timp lucrați ca bi
bliotecară ?

— De cîteva luni.
— Ce proiecte aveți pentru 

viitor ?
— Vreau să dau examen la 

facultate.
— Foarte bine, dar n-ar tre

bui să fie în aceasta nici un mo
tiv de muncă provizorie, așa 
cum atestă activitatea în cadrul 
bibliotecii respective. înțelegem 
dorința îndreptățită a tinerilor 
absolvenți de liceu încadrați în 
posturi de bibliotecari, de a-și 
continua studiile, dar nu se poa
te tolera acest sistem al biblio- 
tecarilor-sezonieri, pentru că el 
afectează serios scopul existențe*  
instituției pe care o deservesc. 
In provizoratul muncii de biblio
tecar se pregătesc examene, se 
fac proiecte pentru viitor, și ast
fel, într-o bună zi, biblioteca ră
mâne cu ușile închise, cu cărți 
lipsă (aduse uneori de prin sat 
de binevoitori).

— Sînt angajate absolvente 
ou 11 clase care și-n orele de 

nu
perioada

întrebări 
adresate 

STANE-

ceea ce nu e cazul la 
dv. Dar pensionarea 
de invaliditate, fără 
prestare de muncă, 
întrerupe continuita
tea. Deci, perioada 
1961-1965 cînd ați 
primit pensia de in
validitate a întrerupt 
continuitatea în mun
că și nu mai puteți 
beneficia de acel spor 
decît pînă în anul 
1961“.

Nici la a doua în
trebare nu vă putem 
răspunde afirmativ. 
Pentru stabilirea sa
lariului tarifar care 
constituie baza de 
calcul a pensiei se iau 
în considerație sala
riile tarifare realizate 
în 5 ani consecutivi 
din ultimii 10 sau 15 
ani premergători în
cetării activității sala
riate. Așa că, în caz 
de pensionare după 
1 ianuarie 1967, 
puteți alege 
1951-1961...

Două 
ne-au fost 
de ELENA 
SCU din Pitești. Sîn- 
tem în măsură să vă 
răspundem. Dumnea
voastră ați plecat prin 
transfer în anul 1964 
fără-să primiți unele 
drepturi bănești care 
vi se cuveneau de la 
instituția la care ați 
lucrat. Vreți să știți 
dacă mai puteți ob
ține acum sumele res
pective ?

Potrivit dispozițiilor 
art. 118 din Codul 
Muncii, pentru orice 
pretenții bănești an
gajatul se poate a- 
dresa întreprinderii în 
termen de un an de 
la data cînd aceste 
sume urmau să fie 
plătite. Cum timp de 
patru ani n-ați între
prins nimic pentru 
obținerea acestor 
drepturi, acum, con
form dispozițiilor în 
vigoare, cererea dv, 
nu mai poate fi luată 
în considerație.

La a doua întreba
re vă vom răspunde 
m "cris.
MIRCEA MICOLAE 

jurist
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funcționare ale bibliotecii se 
pregătesc pentru examenele 
le vor susține și care nu se 
cu nimic obligate postului pe 
care-1 dețin.

Mai mult, aceste tinere, nepre
gătite cu adevărat pentru mun
ca de bibliotecar, pe care o fac 
de nevoie cîteva luni, neînțele- 
gîndu-i rostul principal (care nu 
este ©el de a lua o carte din raft 
și a o pune în mina celui care 
vine pe la bibliotecă) nu au pa
siunea muncii, singura capabilă 
să facă să circule o carte, să fie 
gustata și înțeleasă.

Operele clasicilor literaturii u- 
niversale stau undeva pe raftu
rile mai greu accesibile ale du
lapurilor. Bibliotecarele nu le-au 
citit. Din clasicii români, puțini, 
lucrări neesențiale, apărute în 
colecția „Cartea ostașului“. Apa
rițiile recente, luate la întimpla- 
re din volumele bibliotecii: 
„Pentru cine bat clopotele" de 
Hemingway sau „Am fost medic 
la Auschwitz". Nu, tovarășele 
bibliotecare nu le-au citit.

„Oamenii cer astfel de cărți" ? 
„Nu“, ni s-a răspuns.

Și totuși realitatea e alta. Oa
menii cer „Am fost medic la 
Auschwitz-, o discută; cei ti
neri îi întreabă pe cei care au 
văzut ororile războiului dacă 
poate fi adevărat Urmăresc zia
rele, se conving că Mengele sau 
Bormann au existat, că sînt ur
măriți de justiția umanității.

Aceasta, pentru că în comuna 
Balta Sărată, există tovarășul 
învățător Terci Marin, care dă o 
bună lecție despre ce înseamnă 
adevărata pasiune.

Desigur, colecția „Aventura- 
e atrăgătoare, plăcută, ușoară 
pentru mulți. Dar de aici, pînă 
la a te opri doar la acest fel de 
lecturi...

E timpul să se înțeleagă că 
biblioteca comunei n-a fost în
ființată pentru ca bibliotecarii 
să aibă liniște pentru pregătirea 
examenelor și nici cărțile ce li 
se trimit nu sînt pentru a da un I aspect cultural incintei, ci pen
tru ca oamenii să citească din 
ce în ce mai mult.

j Constatîndu-se că absolvente- 
I le de liceu nu sînt îndeajuns de 

legate de comună n-ar fi bine să 
Ise caute ca angajarea în acest 

post (făcută în colaborare și cu 
comitetul U.T.C., care poate a- 

Ivea un cuvînt însemnat de spus, 
cunoscînd oamenii) să aibă pe 
lîngă criteriul certificatului ae 
absolvire și alte criterii, mai pu
țin formale ? Adică, să se tinda 
spre o profesie de bibliotecar la 
fel ca toate celelalte, stabilă.

Cursurile care se organizează 
actualmente pe plan regional 
sau raional nu sînt nici pe de
parte o soluție avîndu-se în ve
dere faptul că durata lor nu de
pășește 10 zile și, în același 
timp, pentru faptul că nu pot 
face față fluctuației de bibliote
cari.

Menționăm că profesiunea de 
bibliotecar nu are încă o recu
noaștere de drept ci de fapt. 
Singura formă de învățamint 
superior care pregătește biblio
tecari, și care funcționează pe 
lîngă Institutul pedagogic de 
trei ani, nu va putea în nid un 
caz. să acopere cerințele unor 
rețele imense de biblioteci ; (sin
dicale, așezăminte culturale, șco
lare) din momentul în care ab
solvenții acestui institut de în- 
vățămînt superior nu au nici 
măcar un stimul material în mo
mentul în care lucrează efectiv 
în biblioteci.

ADELA IVANOV
----- •------

muzeu foarte 
căutat
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DEVA (de la corespondentul 
nostru) :

Deși nu este deschis decît de 
o lună, Muzeul mineritului din 
Petroșeni se bucură de o mare 
afluență de vizitatori. Zilnic, 
peste 300 de turiști din țară și 
străinătate vin aici să admire 
interesantele exponate aranjate 
cu grijă, care redau sugestiv 
istoria acestei îndeletniciri de-a 
lungul deceniilor, precum și e- 
moționante documente ale lup
tei minerilor desfășurate în tre
cut pentru libertate și o viață 
omenească. Vizitatorii din Cluj, 
Salonta, Lugoj, Cavnic, pre
cum și cei din Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria și-au con
semnat în cartea de impresii in
teresul deosebit care i-a însoțit 
de-a lungul celor 7 săli încăr
cate cu valoroase vestigii ale 
trecutului.
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20 de ani 
de la apariția 

ziarului 
„Elfire"

în urmă cu două decenii 
vedea lumina tiparului pri
mul număr al ziarului 
„E18re“, organ în limba 
maghiară al Sfaturilor 
Populare din Republioa 
Socialistă România.

Slujind prin suvintul 
scris cauza conatrucțiel so
cialiste, In toți acești ani 
ziarul și-a adus contribuția 
la întărirea frăției de ne
zdruncinat între poporul 
român șl naționalitățile 
conlocuitoare, la mobiliza
rea oamenilor muncii în 
lupta pentru Înfăptuirea 
politicii partidului, pentru 
ridicarea patriei noastre 
dragi pe oele mai înalte 
culmi ale civilizației și 
progresului. In paginile co
tidianului îți găsește o vie 
reflectare hotărirea cu care 
oamenii muncii români și 
maghiari, întregul nostru 
popor, luptă laolaltă pentru 
înfăptuirea vastului pro
gram elaborat de Congre
sul al IX-lea al P.C.R., 
pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei, științei 
și culturii, pentru ridicarea 
nivelului de trai * *1  po
porului.

• La Zagreb s-a disputat pri
mul meci al finalei „Cupei ora
șelor tirguri" la fotbal între 
echipele Dynamo Zagreb și 
Leeds United. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0).

• Turneul internațional de 
șah de la Skoplje s-a încheiat eu 
victoria marelui maestru ameri
can Boby Fischer care după 17 
runde a totalizat 13,5 puncte. 
Șahistul român Bela Soos s-a 
clasat pe locul 13 cu 7,5 puncte.

• Cea de a patra manșă a 
campionatului mondial de ya
chting (clasa „Dragon"), care 
se desfășoară în prezent pe la
cul Ontario a fost cîștigată de 
sportivul danez A. Blrch. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
B. Sundelin (Suedia) șl R. Mos- 
bacher (S.U.A.).

• Cu prilejul unui concurs in
ternațional de natație desfășurat 
la Tokio, sportivul american John 
Ferris a stabilit un nou record 
mondial in proba da 200 m flu
ture cu timpul de 2’06".

pe aeroportul Băneas a. erau 
prazenți membri ai conduce
rii C.S.P., precum și A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice Ia București» și 
membri ai ambasadei.

♦
La plecarea din Moscova, 

președintele Comitetului de 
Stat al Planificării a fort con
dus de N. K. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării din U.R.S.&, 
de membri ai conducerii co
mitetului. Erau prezenți Titus 
Sinu, Însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii So
cialiste România la Moscova, 
și alți membri ai ambasadei

La invitația
Național F.A.O., a sosit 
Capitală Domnul Egon 
singer, director general 
junct al F.A.O., care va 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de prof. David Da- 
videscu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, de 
Comitetului

în cursul
membrii delegației Adunării 
Naționale Franceze, condusă 
de Achille Peretti, vicepre
ședinte al Adunării Naționa
le, s-au întîlnit cu președinții 
și membrii unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

între parlamentarii români 
și francezi au avut loc discu
ții cu privire la activitatea 
comisiilor permanente ale 
M.A.N.

în continuare, parlamenta
rii francezi au făcut o vizită 
la Universitatea-București.

La aniversarea a 20 de 
ani de apariție, redacția 
„Scînteif tineretului” feli
cită călduros colectivul 
ziarului „E18re“ și ii urează 
noi succese In activita
tea sa.

De ce vor absenta la 15 septembrie
unele manuale școlare?

(Urmare din pag. 1)

ceput tipărirea cu o asemenea 
întîrziere ni s-a răspuns că, in 
conformitate cu programa șco
lii de 12 ani, Editura a cerut 
autorilor acestui manual să-și 
revizuiască manualul. Aceștia 
au refuzat pentru că urmau 
să plece in străinătate. Atunci 
Editura a început tipărirea al
tui manual, premiat de o co
misie specială a Ministerului 
învățămîntului în 1963, ai că
rui autori insă nu erau mem
bri ai catedrei de matematică 
de la Universitatea București. 
Catedra de matematică a refu
zat să-și dea avizul pe acest 
manual în curs de tipărire și 
astfel a trebuit să se reîn- 
ceapă tipărirea celui vechi — 
lucru care a fost posibil numai 
la 10 iulie.

Intr-o situație ciudată se 
află și două manuale de desen 
— cel pentru clasa a V-a (pre
văzut să apară — nu înțelegem 
de ce — după 15 septembrie 
cu scuza că va fi în schimb 
in opt culori și este primul 
manual-caiet de desen etc., etc.) 
și mai ales manualul-„fan
tomă*  pentru clasa a X-a. De 
cițiva ani se așteaptă cu răb
dare apariția acestui manual 
„formidabil*  —• combinat cu 
elemente de istoria artei. S-au

V-AȚI ÎNSURA CU UN
(Urmare din pag. I)

BUCĂTĂRIA — UN REGAT 
AL BĂRBAȚILOR ?

în cei 45 de ani care au tre
cut de la primul salon de aparate 
oasnîce și pînă la ultimul salon, 
al 36-lea, reunind la Paris 1 350 
de expozanți» gospodăria, așa cum 
o știam de la bunicile noastre, a 
fost înnobilată de tehnică.

„Cu mijloace tehnice bine con
cepute și realizate, întreținerea 
casei, pregătirea mîncării tind să 
devină ocupații agreabile. Ni se 
întîmplă însă prea des să nu gă
sim piese de schimb" — ne spu
nea ing. Aglaia Bâlescu, din Ga
lați» și încă multe alte gospodine.

„La mașina de spălat „Alba 
lux" nu pot folosi storcătorul din 
cauza unei mici piese care costă 
2,50 lei0, arată Manolache I. din 
Brăila.

Se pare însă că recordul re
ci amațiilor vin de la Focșani. 
Dificultatea de a repune în func
țiune un aparat electric odată 
defectat este evidentă :

„Aștept de trei săptămîni să 
vină un meșter să-mi repare ara
gazul", se plînge, pe bună drep
tate gospodina Damian Lucreția.

— Nu avem lucrători, explică 
vicepreședintele cooperativei foc- 
șănene. Trei oameni pentru Foc
șani, Panciu, Odobești și încă 40 
de comune...

Soluția ?
Tovarășa Prfnzaru, de la stația 

de radioficare a orașului, propu
nea editarea unei cărți cu sfa
turi care să orienteze gospodi
nele pentru a remedia micile 
defecțiuni.

Tovarăși de la cooperație, gră- 
biți-vă să găsiți dv. o altă soluție. 
E păcat să rămîneți fără lucru. Și 
încă ceva. Meditați și asupra fap
tului că incompetența, necinstea 
și lipsa de conștiinciozitate a 
unor lucrători de la centrele de 
reparații discreditează produse 
Nușite ale industriei noastre.

„De trei ori au venit în ter
men de garanție să-mi repare 
faașina de spălat. Abia cînd a- 
teert termen a expirat și am plă-

fegfe -t ■■
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ținut deja dteva ședințe în 
care au fost respinse pe rină 
intii partea teoretică apoi par
tea grafică, urrrund ca fiecare 
să fie refăcută, Manualul este 
reținut și ni se explică întâr
zierea apariției lui prin faptul 
că in Istoria artei specialiștii 
nu s-au pus încă de acord.

Cam aceasta este, in mare, 
situația manualelor pentru 
școlile de cultură generală.

In privința manualelor pen
tru școlile profesionale stăm 
chiar ceva mai puțin bine. 5 
manuale au fost introduse in 
plan la 18 mai 1967, alte 9 in
troduse la 23 iunie 1966 sint 
propuse să apară in 1968. Cu 
alte cuvinte, din totalul de 42 
de titluri propuse pentru anul 
acesta au apărut 23 — restul 
urmind să apară in trimestrul 
IV al acestui an și in trimes
trul I al anului viitor. Ni s-a 
explicat că elevii nu vor avea 
de suferit deoarece au manuale 
vechi, după care vor putea în
văța pină la apariția celor noi. 
Atunci de ce au fost necesare 
manuale noi din moment ce 
sint bune și cele vechi ?

Există un H.C.M., nr. 983 din 
22 iunie 1954, care stabilește 
foarte clar obligația de a se 
asigura apariția manualelor 
pentru învățămîntul elementar 
și mediu pînă la 1 iulie și di- 

tit reparația, am putut folosi ma
șina-. (Damian L. — Brăila).

„Ni se cer semnături pe bo
nuri albe, fără a cunoaște exact 
ce piese ni s-au schimbat".

După trei luni de la cumpăra
rea unui frigider, cetățeanul Di- 
mache Dănilă. din Galați, solicită 
serviciile unui lucrător. Ilegal i 
se pretinde taxa de la
domiciliu. Achită. Și. ase
zile mai aștepta încă lucrătorul.

— Sintern des solicitați pentru 
noul tip de frigidere „Jiul". O 
mică deviere în așezarea frigide
rului și termosul nu mai merge. 
Vînzâtorii ax trebui să dea mai 
multe relații cumpărătorilor, să 
atragă atenția asupra acestui a- 
mănunt — este de părere preșe
dintele cooperative: „Avmtul", 
tovarășul Dan Dumitru.

— Cu asta sîntem de acord. 
Dar de ce, tovarășe președinte, 
pentru fiecare— brinei dat frigi
derelor, salariații cooperativei 
pretind 12 lei (taxa de depla
sare) ?...

„AM DORI SA GĂSIM ÎN 
MAGAZINE" :

• Mașini de spălat covoare
• Aparat — robot pentru 

bucătărie cu multiple folosințe
• Calandra pentru călcat
• Aparat de spălat vase
• Mănuși râzătoare pentru 

curățat cartofi noi, morcovi etc.
Și, credem, arsenalul menajului 

modem va aduce mai des băr
batul în bucătărie, eliberîndu-1 
de unele prejudecăți : mașinile 
de gospodărie solicitîndu-1, atră- 
gîndu-1 prin mecanismul lor, va 
face treburi fără a avea senzația 
că nu i se potrivesc. De aici, 
chiar și cei mai convinși adepți 
ai indentificării „specificului fe
minin" cu fatalitatea claustării în 
bucătărie n-au de făcut decît un 
singur pas pînă la a accepta 
ideea egalității sexelor, nu numai 
în drepturi, dar și în îndatoriri.

ACCEPTAȚI RISCUL ?

Spălatul și călcatul lenjeriei, 
întreținerea și curățirea locuinței

al 
țe
se

fuzarea pină la 15 august 
fiecărui an, iar planurile 
matice ale manualelor să 
facă la 1 octombrie pe 21 luni 
înainte.

Atunci de ce se introduc in 
plan discipline la 17 aprilie 
(spaniola pentru clasa a IX-a, 
Germana pentru clasa a V-a) 
sau la ÎS mai (cele cinci ma
nuale pentru liceele de specia
litate) ?

Cum se respectă punctul 1 
al acestei hotăriri cind practic 
speranțele noastre ca toate 
manualele școlare să fie difu
zate pină la 15 august sint 
spulberate de cele 101 titluri 
din tipografii și cele 30 de tit
luri in elaborare 7 $i dacă 
putem înțelege eventual aceas
tă gravă mtirziere pentru une
le discipline recent introduse 
în programa de tnvățămint, ce 
explicație putem primi pentru 
apariția, după 1 iulie, a ma
nualului de aritmetică pentru 
clasa a 11-a sau a celui de lite
ratură romdnă pentru clasa a 
Xl-a ? ?i cum să înțelegem 
faptul că unele manuale sint 
propuse să apară in trimestrul 
FV al anului 1967 sau chiar 
in trimestrul I al anului 1963? 
E un secret oare pentru Edi
tura didactică și pedagogică, 
că, de ani și ani, școala începe 
la 15 septembrie 7 

ROBOT ? Oaspeți ai Festivalului
I„George Enescu"

17,30 Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane. Trans
misiune de la Patinoarul „23 
August" ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 90,00 Studioul muzical.

necesită și ele cheltuieli În
semnate de timp.

Ce propuneți ?
„Urutățiie de servicii gospo

dărești ar permite creșterea pro
ductivității muncii casnice tntr-o 
proporție de unu la doi ba. une
ori, chiar unu la trei" — ne asi
gură economistul JEAN DEYRE, 
care a calculat că jumătate din 
cheltuiala de muncă „utilă" este 
afectată azi treburilor gospodă
rești.

Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor se profilează ca soluții 
pentru „producerea" timpului li
ber. Se pare însă că la Galați 
această eficientă cale — demon
strată în alte regiuni — nu este 
cunoscută.

Să ne oprim la spălătoria chi
mică. Singura din regiune. 10 000 
de clienți lunar din șase centre 
raionale.

— Natura petelor ?
Bineînțeles că e dificil, dacă nu 

imposibil, să-ți reamintești fie
care urmă de pe haine, chiar sub 
amenințarea „dacă nu știți, nu 
vă garantăm curățirea lor". 
Garantată, negarantată, accepți 
riscul. Și nu de puține ori clien- 
ților nemulțumiri li se invocă 
scuza „doar v-am prevenit!“

în toată această întreprindere 
nu există un laborator, nu există 

un chimist, un tehnician specia
list care să dirijeze subtilele pro
cese chimice ce concură la cură
țirea țesăturilor, totul se face 
după ochi. Poate toomai de aceea 
nu se primesc perdele, covoare, 
și mai ales stofe sport. Nu există 
o secție de boiangerie.

Chiar dacă termenii sînt prea 
tari, adevărul este acesta : te 
gîndești la Tîndală cînd vezi 
muncitori cărînd pe brațe haine 
curățate pentru a le încărca în 
mașinile împotmolite în zilele 
ploioase la sute de metri de în
treprindere. O mie de metri, un 
kilometru de stradă plină de 
gropi maltratează cumplit mași
nile (multe pe butuci acum), ru
fele și chiar pe cei oare le trans
portă.

ASTĂZI PRIMUL GONG ÎN

MONDIALELE DE L UPTE
GRECO-ROMANE

• 150 de participanți din 24 de țări • Printre luptători circa 50 de deținători 
ai unor titluri olimpice, mondiale și europene • Televiziunea va transmite, 
în direct, aspecte de la întreceri • Toți cei 16 membri ai biroului F.I.L.A. pre- 

zențl la întreceri

pă, numeroasele con
fruntări internațio
nale care au oferit 
prilejul selecționării 
celor mai tn formă 
luptători.

Spectatorii bucu- 
reșteni, ca și turiștii 
străini care au ținut 
si « parte la între
ceri (din S.U.A. și-a 
anunțat participarea 
un grup de 50 de 
persoane- vor avea 
prilejul tă urmăreas
că pasionantele între
ceri in condiții opti
me. Pentru cei care 
nu pot lua loc în tri
bunele patinoarului 
„23 August" studioul 
de televiziune va 
transmite, tn direct, 
aspecte de la marea 
competiție vineri de 
la orele 17,30—19,30, 
rimbâti de la 17—

PE SCURT

Joi la am.azi s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la 
Moscova, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 

i Maxim Berghianu. La sosire,

Comitetului 
în 

Gli- 
ad-

reprezentanți ai 
Național F.A.O.

dimineții de joi,

(Agerpres)

19.30 și duminică în- 
cepînd din jurul orei
12.30 tind va avea 
loc, dealtfel, și festi
vitatea de premiere 
a învingătorilor celor 
8 categorii.

Sub conducerea 
antrenorilor Ion Cor- 
neanu și Ion Cernea, 
cei opt reprezentanți 
ai noștri s-au pregă
tit cu cea mai mare 
seriozitate și răspun
dere pentru a repre
zenta cu cinste culo
rile patriei. Luptînd V. CÂBULKA

-t'dtu-i de perro- 
nalițitile care Iji 
vor da concursul in 
jurU sau ca dirijori 
Si solițti ai suitei de 
concerte si specta
cole ale Festivalului 
vor mai soți ca in
vitați ai actualei 
ediții numeroși mu
zicieni printre care 
amintim pe eompo-

cu dîrzenie, punind 
în valoare întreaga 
gamă a cunoștințelor 
tehnico-tactice, pe 
care le posedă, sin- 
tem convinși că re
prezentanții noștri

zitorii Georges Au
rie și Marius Cons- 
stant (Franța), Ro
man Vlad (Italia), 
Werner Egk (H F. « 
Germaniei), John 
Manceweii, dtreotor 
general al BJ3.C. fi 
R.P.H. Daries, direc
torul departamentu
lui dramă si muzică 
din British Coun-

(Urmare din pag. I)

- Ca unul care aniversez nu pes
te mult timp al treilea deceniu 
de acticdate ca agronom, mă simt 
dator să fiu alături de ei cu un 
sfat, cu o împărtășire din propria 
experiență, cu sublmierea că tn 
viață vor reuși sigur aceia ce au 
deplină încredere în forțele lor, 
aceia ce vor reuși să-și atragă oa
menii și vor considera prezența 
lor în cooperativa agricolă sau în 
întreprinderea agricolă de stat 
ca cel mai de seamă obiectiv 
al vieții lor; vor reuși toți aceia 
care vor rămîne însuflețiți de do
rința de a schimba înfățișarea 
timpurilor unde merg, de a face 
să se cunoască că acolo a venit 
și trăiește un agronom. Și eu încă 
mai simt emoția primelor zile de 
activitate într-o cooperativă agri
colă de producție de pe meleagu
rile Olteniei — „8 Martie" din 
lonești, raionul Filiași. Brigăzile 
din două sate plantau în ziua a- 
ceea de sfîrșit de martie al anului 
1962 pomi fructiferi pe dealurile 
brăzdate în toate părțile de ogașe 
și de urme ale torenților. Doi bri
gadieri școlarizați, conduceau lu
crările, Dgși avearțți numai cîțeva 
ore de tind picasem intre acești 
oameni, m-am simțit de-ai lor, 
pentru munca ce o întreprindeau 
mă simțeam și eu răspunzător. De 
la început mi-am dat seamă că lu
crarea se execută la un nivel ne
corespunzător din punct de ve
dere agrotehnic. Aș fi făcut poa
te cea mai gravă greșeală din via-

i
i
I 
I

ECHIPA ROMÂNIEI Cornel Turturea 
(categoria 52 kg), Ion Baciu (57 kg), 
Simion Popescu (63 kg), Ion Enache 
(70 kg), Ion Țăranu (*78  kg), Gheorghe 
Popovici (87 kg), Nicolale Martînescu 
(97 kg) și Constantin Bușoiu (peste 97 
kg).

i
i
i

I
urca noi trepte 
erarhia valorilor 
temafionale. I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
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Moni- 
dfrte- 

al In-
Iea (Anglia), 

que Mărcii, 
tor genera. 
rtitutulus de muzi
ci din Montreal, 
Vilest Poepișil. di- 
recrortd r estivalu
lui „P-imăvara la 
Fraga", prof. Saburo 
Sor.obe președintele 
Societății japoneze 
pentru educație mu
zicală etc.

I
I
I
I

ța mea dacă m-aș H mulțumii 
numai cu obearvația că „mi-i 
bine" șt dacă nu le-aș fi demon
strat concret oamenilor cum sâ 
procedeze. In ■fața tuturor coope
ratorilor afîați atunci tn cimp și*  
adunați în jurul mea ca un 
ciucure, am plantat cițiva puieți 
pe porțiuni de teren ce ofereau 
condiții diferite. Privirile pe sub 
sprîncene ce le observasem la 
început, s-au transformat apoi 
exprimi nd încredere, dorința de 
a mi se adresa și în multe alte 
probleme. Aproape două săptă
mâni nu m-am ocupat de nimic 
concret. Un singur obiectiv urmă

uMPUL — singurul șantier

rentabil al agronomului
așezai numeroase experiențe. In 
fiecare tarla, pe terenurile de șes, 
pe platouri sau pe versanți am 
înființat timpuri experimentale, 
urmărind comportarea soiurilor și 
hibrizilor, doze de îngrășăminte, 
agrotehnica diferitelor culturi etc. 
Pe aceste parcele au lucrat nu
mai acei țărani cooperatori și me
canizatori pe care eu mă bizuiam. 
Foarte mulți dintre ei erau tineri, 
tițiva fiind promovați în scurt 
timp în munci de răspundere — 
șefi de echipă sau brigadieri.

ream să-l rezolv : cunoașterea 
oamenilor, a cooperativei agri
cole, în care scop am parcurs 
palmă cu palmă cele aproape 
1 500 de hectare, am discutat cu 
foarte mulți oameni, am căutat 
să pătrund în psihologia lor, să 
le cunosc bine gîndurile. Cum 
s-ar spune, am luat toate mă
surile să-mi asigur o solidă bază 
de lansare a activității ulterioare. 
Aceste două săptămîni de muncă 
au constituit pentru mine o ade
vărată școală.

CINEMA

AGONIE Șl EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : rulea- 
ză la Patria (orele 15; 18; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION 
— cinemascop — ruleaiă la : 
Republica (orele 8; 10,30; 13,15 ; 
16; 18,45; 21,30), Circul de Stat 
(orele 10.30; 15,30; 18,15; 21).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la: Luceafărul (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30),
Festival (orele 9: 11.15; 13,30 ;
16: 18,30; 21).

UNDE ESTE AL III-LEA RE
GE rulează la : Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA AS
TA I rulează la : Capitol (ore
le 9,30; 12; 15; 18; 20,30), Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16 ;
18,30; 21), Excelsior (orele 9.45; 
12.30: 15; 17,30; 20), Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SPARTACUS — ambele serii, 
cinemascop, rulează la ; Bucu
rești (orele 9: 12.45; 16.30; 20,15).

COMISARUL X — cinema
scop, rulează la : Giulețti (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30), Arta (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTEA MEA rulează 
la : Union (orele 15,30; 16; 20,30), 
Buzești (orele 15,30; 18).

CU BĂRBAȚII E O ALTĂ 
POVESTE rulează la : Central 
(orele 9,30; 12,15; 15; 18; 20,45).

CANALIILE rulează la : Doi
na (orele 11.30; 13,45; 1«; 18.30 ; 
20,45). Program pentru oopli o- 
rele 9—10; Tomis (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19), Miorița (orele
15.15: 18: 20,46).

E8 CAP ADA; FUGA DU8KĂI1 
GIRAFĂ ; 450 DE ANI DE LA 
TIRXO8IREA MTNĂSTIRn 
CURTEA DE ARGEȘ rulează 
la : Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop, rulează 
la : Viitorul (orele 15.30; 18; 
20 30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ si JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop, ru
lează la : Dacia (orele 7,45—19, 
în continuare).

CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la: Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN HECTAR DE CER rulea
ză la : Grivița (orele 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,45), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

VULCANUL INTERZIS rulează la î Unirea (orele 29, W, Mm 
orele 19,45).

CANALIILE rulează la : Tomis (orele 20).
UN SURÎ8 IN PLINA VARA rulează la : Vitan (orele «fc
DRAGOSTEA MEA rulează la : Buzești (orele 20,20). 
COMISARUL X — cinemascop, rulează la : Arta (orele 20). 
TITANIC VALS rulează la î Colentina (orele 20,30).
OMUL PE OARE-L IUBESC — cinemascop, rulează la: Mo

ților (orele 20).
AM FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop, rulează la : Progre

sul parc (orele 20).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop, ra- 

lează la : Aurora (orele 20).
ZORBA GRECUL rulează la î Parcul Herăstrău, (orele 20).
CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop, rulează Ia: Sta

dionul Dinamo (orele 19,45).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop, rulează la : Doina 

(orele 20), Rahova (orele 20).
SPARTĂCU8 — ambele serii, cinemascop, rulează la : Festi

val (orele 20,45) pasajul Eforie, Arenele Libertății (orele 19,15).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA! rulează la: Capitol «ve

la 19,30).
PANTERA NEAGRĂ w cinemascop, rulează la t Bucegi (ore

le 20).

TELEVIZIUNE

Teatrul .Matei Mlllo*  din Timișoara 
la București

TeatruJ „Matei Millo" din Timișoara, prezintă în ziiele de 8 și 4 
septembrie a.e. ora 20, la Teatrul de vară Herăstrău, spectacolul 
„ROMULUS CEL MARE" de Fr. Durrenmatt, în regia lui Con- 
santin Anatol, scenografia Emilia jîvanov.

în rolurile principale : Gheorghe Leahu, artist emerit, Ștefan 
Iofdăneecu. artist emerit, Emil Revs, Radu Avram, Dora Chertea, 
Ovidiu Moldovan și alții.

In caz de ploaie spectacolele vor avea loc în sala SavoL

Pentru a lua oeie mai potri
vite mâluri, am făcut eforturi; la 
sfirșitul fiecărei zile de lucru 
purtam discuții separate ou briga
dierii și șefii de echipă, cu trac
toriștii și îngrijitorii de animale. 
Treceau zile in șir și la sediul 
cooperativei agricole nu stăteam 
nici cinci minute. Văzînd cite pro
bleme trebuie rezolvate și con
statând cu satisfacție ce rămîne in 
urma mea, mi-am dat seama 
că singurul șantier rentabil al a- 
gronomului este cîmpul și din el 
mi-am făcut deviza activității zil
nice. Chiar din primul an am

PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop, rulează la : Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). Popular (o- 
rele 20,30).

CĂLĂTORIA FANTASTICĂ
— Cinemascop,-rulează la : Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Rahova (orele 15,30; 
18).

EROUL DE LA CONG LY 
rulează ii': LumiPâ' (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

LUPOAICA — cinemascop, 
rulează la : Unirea (orele 16 ; 
18,15).

IERBURI AMAHE rulează la: 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

8TRĂINA rulează la : Vitan 
(orele 15.30; 18).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop, ru
lează la : Aurora (orele 8^30 ; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), Dru
mul Sării (orele 1730; 20), Popu
lar (orele 10; 15; 17,30). Flamura 
(orele 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30), 
Lira (orele 15; 18; 21).

CIOCÎRLIA rulează la : Mun
ca (orele 15,30) și FANFAN LA 
TULIPE (orele 17,45 : 20).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
■— cinemascop, rulează la: Mo
șilor (orele 15.30: 18).

PERETELE VRĂJITOARELOR
— cinemascop, rulează la : Cos
mos (orele 15,30; 10; 20,30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop, rulează la:: Colentina 
(orele 15.30: 18).

PE8CARUL DIN LOUISIA
NA rulează la: Volga (orela 
9,30: 12: 15.30: 18; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop, rulează 
la : Progresul (orele 14,30; 17,30; 
20,30). _____

VULCANUL INTERZIS ru
lează la : Crtngași (orele lO.SOț 
18; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRBN*  
GĂRIȚĂ — cinemascop, ru
lează la : Pacea (orele 13,40; 18( 
20.45).

ORAȘUL MEȘTERILOR ru
lează la : Cotroceni (orele 10,30} 
18; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN — cipemescopj 
rulează la : Dramul Sării (ore
le 10).

MARELE RESTAURANT 
leazâ la: Floreasca (orele 91 
11.1S; 13,00; 18; 16,30; »,«).

DINI
•Ut

Prolog La cal da-al IV-laa Co«r 
curs și festival internațional 
„George Enescu" ; 20,30 Repor
taj ’67 ; 21,00 Reflector ; 21,16
Film artistic „Primul an de căs
nicie". O producție a studiouri
lor maghiare ; 22,35 Panoramic | 
22,50 Telejurnalul de noapte.

i

Producțiile mari obțintOe au 
convins că-nu exista teren nepro- 1 
duetto pe raza comunei lonești. 
Cu o singură condiție : peste tot 
să se muncească la fel ca pe tere
nurile repartizate ioturilor expe
rimentale. Prin acțiuni de mare 
amploare dispăruseră 'multe răni 
săpate în pămînt de ploi și vîn- 
turL In locul lor au apărut ogoa- ' 
re în terase. De pe terenuri con
siderate improprii agriculturii, se 
obțin producții de griu și porumb 
foarte bune — peste 4 000 kilo
grame porumb boabe și 3 000 
de kilograme grîu la hectar.

De ce am amintit toate aces
tea ? Să arăt ea muncii pasionate 
a inginerului , agronom, este impo- 
sibiLca oamenii să nu-i răspundă 
tot prin entuziasm,. Se vorbește 
adesea despre profunzimea filo
zofiei țăranului. Mai ales tn anii 
noștri tind fiecare dintre ei ci
tește, participa la diverse activi
tăți cu caracter științific și cultu
ral, gîndirea lui este incoparabil 
mai profundă. El apreciază devo
tamentul, îl iubește, numai pe cel 
pe care-1 simte alăturea și Ia bine 
și la rău, și, în această catego
rie, sint convins că fieoare tînăr 
inginer agronom se dorește înca
drat de către cei cărora a venit 
să le îndrume, științific, munca, 
să contribuie astfel prin activita
tea sala creșterea producțiilor, la 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai în sat.
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Lucrările celei de-a patra 
de la Khartum au continuat 
dințe cu ușile închise.

de state arabe

universității

reuniuni arabe la nivel înalt 
miercuri după-amiază, in șe-

Reuniunea șefilor

Agenția M.E.N. informează că 
președintele Nasser s-a referit în 
cuvîntarea pe care a rostit-o „la 
situația lumii arabe în general 
și a expus detaliat poziția 
R.A.U.". El a subliniat în mod 
special „importanța întăririi eco
nomiei țărilor arabe" în vederea 
„lichidării sechelelor războiului".

Miercuri seara, reprezentantul 
personal al președintelui tunisian 
Burghiba, Badi Ladham, a de
clarat că Tunisia „poate avea 
anumite concepții care nu sînt 
considerate în mod favorabil de 
anumite țări arabe, dar ea este 
gata să sprijine recomandările 
adoptate de reuniunea de la 
Khartum". La rîndul său, preșe
dintele Sallal al Yemenului a 
subliniat necesitatea lichidării 
urmelor războiului arabo-izraeli- 
an. Regele Iordaniei, Hussein, a 
chemat țările arabe să-și con
centreze acțiunile în scopul apă
rării cauzei arabe.

Pe de altă parte, miercuri 
noaptea, regele Feisal și preșe
dintele Nasser au ajuns la un 
acord privind reglementarea pro
blemei yemenite, anunță agenția 
FRANCE PRESSE. Premierul 
sudanez, Mahgoub, care a parti
cipat la această întîlnire, a decla
rat ziariștilor că șeful statului 
egiptean și regele saudit „au

căzut de acord asupra detaliilor1* 
privind planul de reglementare 
a problemei yemenite.

El a anunțat că acest plan 
stipulează crearea unui comitet 
format din Irak, Maroc și Su
dan, însărcinat să urmărească re
zolvarea problemei yemenite. 
După cum arată agenția MEN, 
principalul obiectiv al comitetu
lui va fi să stabilească măsurile 
destinate să garanteze retragerea 
forțelor R.A.U. din Yemen și sis
tarea ajutorului militar saudit că
tre toți yemenițji. Comitetul — 
arată agenția — va trebui să de
pună toate eforturile pentru a 
permite yemeniților să realizeze 
stabilitatea în tară potrivit dorin
țelor lor și să asigure deplina su
veranitate și independență a po
porului yemenit In scopul eli
minării oricăror dificultăți care 
s-ar ivi pe parcurs și a realizai ii 
unei apropieri între toate părțile 
în cauză, a suprimării oricăror 
surse de conflict și consolidării 
frontului arab, comisia va tre
bui să consulte de fiecare dată 
părțile în cauză : Arabii Sau- 
dită și RA.U.

Șefii statelor arabe urmează 
să redacteze recomandările con
ferinței, lucrările ei urmînd să se 
încheie, probabil, astăzi dimi
neață.

R. D. VIETNAM: Clădirea 
Institutului Hidraulic din 
Hanoi, una din Instituțiile 
de învățămînt superior din 

capitala țării.

Reduceri
cu încetini

Luptele din Nigeria

Activitate intensă a aviației federale
Ciocnirile, de mai mică 

sau mare intensitate, 
dintre trupele guvernu
lui central al Nigeriei 
și cele biafreze, au în
registrat miercuri un e- 
lement nou : intervenția 
aviației federale, care a 
bombardat o serie 
obiective militare 
regiunea estică și 
centru vest.

de 
din
de

țări africane. Un apel similar a 
fost adresat Commo nwealthului: 
miercuri, Louis Mbanefo, trimi
sul special al lui Ojukwu, a ple
cat la Londra, intr-o așa-zisă 
misiune de pace.

Acest război precizează insă 
un comunicat dat publicității la 
Lagos, reprezintă o problemă 
internă a Nigeriei și el nu poate 
fi rezolvat prin nici un amestec 
din afară.

După cum anunță publicația 
„JOURNAL OF COMMERCE** , 
în ultimul timp se observă o 
nouă recrudescență a contra
dicțiilor dintre S.U.A. și alte 
țări participante la tratativele 
„Rundei Kennedy**  referitoare 
la îndeplinirea acordului pri
vitor la reducerea tarifelor va
male. După cum se știe, in 
virtutea acordului, S.U.A. in
tenționa să treacă la reduce
rea tarifelor de import la 1 
ianuarie 1968, insă guvernul 
american remarcă „JOURNAL 
OF COMMERCE**,  va transfe
ra, probabil, prima etapă a a- 
cestei reduceri la 1 iulie 1968.

Aceasta a nemulțumit An
glia, țările Pieței comune și 
Japonia, care au hotărît și ele 
să opereze prima reducerea a 
tarifelor vamale la 1 iulie 1968.

Vesti din R. D. Vietnam
->

Economia R. D. Vietnam 
continuă să se dezvolte, ob- 
ținînd realizări remarca
bile, in ciuda uriașelor di
ficultăți create de agresiu
nea 
țiile 
mai 
din 
populate a reușit, în 
mele șase luni ale acestui 
an, sâ sporească producția 
cu circa 10 la sută, îndeo
sebi în domeniul construc
țiilor mecanice și în con
strucția de hidrocentrale.

americană. în 
dispersării în 
mici, industria 

principalele

condi- 
unități 
locală 
centre 

pri-

întreprinderile de con
strucții mecanice din Hai- 
fong au început să producă 
pompe cu o capacitate de 
300 pină la 500 mc pe orâ, 
pescadoare cu un deplasa
ment de 100—200 tone, 
bărci, bacuri, perforatoare, 
motoare electrice, prese de 
100—120 tone etc. în dife
rite regiuni au fost con
struite numeroase cup
toare pentru producerea 
de var hidraulic.

rire a suprafețelor cultiva- 
randamentului la 

fost înregistrată 
culturi, cum sînt 
și cartoful dulce

mare 
fost 

Thai

te și a 
hectar a 
și la alte 
porumbul 
(patatul).

în 1967, cea mai 
cantitate de orez a 
produsă în provincia 

Delta FluviuluiBinh din
Roșu, care a realizat 25,40 
chintale la hectar — pînă 
acum cea mai bună 
a anului.

recoltă

func- 
de în- 
10 ani, 

milioane 
cu-

în întreaga țară 
tionează 10 150 școli 
'âțămint general de 
care numără 3 
HevL Viața școlară 
noaste un ritm normal. Po
trivit prevederilor, în 
torii doi ani, in țară 
lua ființă încă 
școli elementare.

Atunci cînd, în vara 
anului trecut, vacanța 
studențească a fost 
marcată de marile de
monstrații ale studenți
lor din Lisabona, Co
imbra și Porto, autori
tățile portugheze au 
promis că vor umple o
lacuna în sistemul lor 
— de altfel perfect — 
de represiuni și vor 
„reglementa vacanța u- 
niversitară". Promisiu
nea a fost respectată și, 
cu mult înainte de în
chiderea anului univer
sitar (10 iulie), a apărut 
„regulamentul special 
suplimentar nr. 180" 
care reglementează 
„comportarea studenți
lor și corpului didactic 
în timpul vacanței". 
Este vorba de fapt, de 
o colecție de dispoziții 
restrictive : interzicerea 
oricăror reuniuni în in
cinta sau în afara uni
versităților, stricta in
terzicere a participării 
la orice acțiune colecti
vă revendicativă etc. 
Sancțiunile prevăzute 
sînt dintre cele mai as
pre : destituiri sau sus
pendări temporare pen
tru cadrele didactice, 
exmatriculări anticipa
te pe unul sau doi ani 
pentru studenți.

Impusă cu ajutorul 
unor asemenea metode 
liniștea este însă doar 
de suprafață, calmul e

Regulamentul suplimentar 108" • Stu
denții portughezi revendică democratizarea

aparent. Aparent, așa 
cum și apele adinei 
sînt calme. Dar ce se 
ascunde în spatele a- 
cestui calm ?

Luări de poziție ale 
unor profesori împotri
va rînduielilor anti-de- 
mocratice din învăță- 
mîntul portughez, răs- 
pîndiri de manifeste în 
care se cere respectarea 
autonomiei universita
re, articole care circu
lă clandestin, memorii 
studențești cu mii de 
semnături pentru înce
tarea amestecului poli
ției în amfiteatre. Enu
merarea nu cuprinde 
decît cîteva din acțiu
nile studenților și pro
fesorilor portughezi.

La Lisabona s-a aflat 
zilele trecute că Minis
terul Instrucțiunii Pu
blice a primit un me
moriu purtînd semnă
turile a peste 2 000 de 
studenți din toate cen
trele universitare ale 
Portugaliei. Memoriul, 
care a fost redactat la 
o reuniune a delega- 
ților studenților din 3 
universități, ținuță în 
pofida interdicțiilor, la 
Porto și a fost semnat 
(tot în pofida interdic
țiilor) în cursul unei 
ample acțiuni desfășu
rate în iulie 
în întreaga 
interzicerea 
ției poliției în incinta 
universităților, liberta

— august 
țară, cere 
interven-

tea de întrunire și aso
ciere pentru studenți. 
Memoriul avertizează 
că studențimea va de
clanșa o grevă în prima 
săptămînă a noului an 
universitar, în cazul în 
care, pînă la acea dată, 
nu va fi anulat „decre
tul oficial" din octom
brie 1956 prin care a 
fost, practic, anulată 
autonomia universitară.

Un alt fapt care a 
atras atenția a fost de
misia anunțată săptă- 
mîna trecută, a recto
rului Universității din 
Coimbra, Antonio Guv- 
naro. Această demisie 
urmează celei a trei 
profesori de la faculta
tea de drept și cea de 
istorie a Universității 
din Lisabona. Demisiile 
acestea sînt puse în le
gătură cu nemulțumi
rea profunda a unei 
mari părți a corpului 
didactic față de regi
mul polițienesc din u- 
niversități, față de re
primarea oricăror opi
nii democratice și, pe 
de altă parte, față de 
micșorarea continuă a 
alocațiilor destinate în- 
vățămîntului superior 
(alocații care reprezintă 
actualmente de circa 
100 de ori mai puțin 
decît cele destinate ar
matei). în aceeași ordi
ne de idei trebuie rele
vat articolul profesoru
lui Pedro Anguillar, ju-

Guvemul federal care a achi
ziționat recent mai multe avioa
ne, dispune in prezent de 20-25 
de aparate. Lagosul, după cum 
scrie corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE speră să re
ducă considerabil, cu ajutorul a- 
cestora, potențialul militar al 
inamicului, și concomitent, să 
ducă o „campanie de demorali
zare", menită să întărească do
rința de a încheia pace, manifes
tată chiar tn sinul forțelor mi
litare secesioniste.

Se menționează astfel că, pen
tru prima dată a fost bombardat 
miercuri aeroportul din Benin, 
capitala provinciei de centru- 
vest, precum și orașul Oluku, 
principalul nod rutier din apro
piere. Pe plan terestru, luptele 
continuă cu oarecare intensitate 
în regiunea orașului Nsukka, un 
important centru universitar care 
pînă acum a fost controlat suc
cesiv cînd de trupele biafreze, 
cînd de cele federale.

Pe plan politic, agențiile de 
presă menționează apelurile con
tinue ale lui Ojukwu pentru ne
gocieri în vederea încheierii pă
cii (ca o condiție prealabilă a 
acestora el pretinde însă recu
noașterea Biafrei ca stat in
dependent și suveran). El a lan
sat un apel către Organizația 
Unității Africane, cerînd state
lor membre să intervină în fa
voarea recunoașterii Biafrei. Lu
cru puțin probabil, apreciază 
însă observatorii de presă, amin
tind că proclamarea regiunii se
cesioniste ca stat independent a 
fost condamnată de numeroase

W
0 NOUĂ GRUPARE POLITICĂ

IN BRAZILIA

Citind surse apropiate cercu
rilor politice braziliene, agenția 
FRANCE PRESSE anunță că 
fostul guvernator al statului 
Guanabara, Carlos Lacerda, pre
cum și fostul președinte Kubit- 
schek, au hotărît constituirea ofi
cială a unei coaliții politice sub 
numele de „Frontul larg“, orga
nizație prevăzută încă din oc
tombrie 1966. Noua grupare po
litică tinde să se transforme în- 
tr-un partid de opoziție. în pro
gramul său figurează, printre al
tele, și „democratizarea" Brazi
liei prin revenirea la alegerile 
directe.

Carlos Lacerda mizează ca în 
următorii trei ani să poată ajun
ge la succesiunea mareșalului 
Arthur da Costa e Silva. Pentru 
aceasta el încearcă să își apro
pie și mișcarea fostului său ad
versar Joao Goulart care ar pu
tea intra în rîndurile noului 
„Front larg". Prin aceasta se ur
mărește crearea unei opoziții 
parlamentare.
"■tr:' ~----- ” ........ ....................

„Observatori" de
pe alte planete?

„Pămîntul s-ar putea să se găsească în prezent sub observa
ție din partea altora din spațiul cosmic". Aceasta este noua 
teorie avansată de savatul James McDonald, fizician și profe
sor de metrologie din statul Arizona in fața a 250 de savanți 
și ingineri specializați in domeniul cercetărilor spațiale parti
cipant! la o conferință organizată de Institutul american pentru 
aeronautică și astronautică. McDonald a declarat că obiectele 
zburătoare neidentificate (UFOS) cunoscute în mod obișnuit sub 
denumirea de „farfurii zburătoare" ar putea reprezenta tenta
tive de procurare a 
alt sistem de viață 
problemă trebuie să 
decît s-a făcut pînă 
cercetările efectuate __ ____ _______ _ ____ _____  __
clnzia că „este foarte probabil că ne aflăm sub o anumită formă 
de supraveghere".

McDonald și-a exprimat părerea că industria aerospațială va 
face o mare greșeală ..dacă nu va întreprinde un efort impor
tant pentru a descoperi ce se întîmplă". „în loc ca noi să des
coperim viața în spațiu — a spus el — s-ar putea ca viața 
din spațiu să ne fi descoperit pe noi". Referindu-se la cercetă
rile întreprinse pînă acum în legătură cu apariția „farfuriilor 
zburătoare" savantul din Arizona a spus că acestea s-au des
fășurat pe o scară prea limitată pronunțîndu-se în favoarea 
creării unui sistem de observare a spațiului cosmic pe scară 
continentală și chiar globală, prin intermediul unei ample co
laborări între savanții din lumea întreagă. „Un asemenea stu
diu — a spus el — ar avea efecte profunde și extrem de fa
vorabile asupra științelor spațiale".

„Am nutrit îndoieli cu privire la „farfuriile zburătoare" și 
am considerat că ele nu sînt altceva decît iluzii optice sau 
fenomene naturale, pînă cînd am obținut informații precise in- 
tervievînd 250 de martori, unii dintre ei din Australia și Noua 
Zeelandă" — a spus McDonald. „Acum consider, deși nu dețin 
dovezi, că sîntem martorii unei observații din spațiul extra 
terestru".

unor ,.mostre de pe Pămînt de către un 
din spațiul cosmic. Subliniind că această 
fie examinată cu mult mai multă atenție 
acum, savantul din Arizona a declarat că 
de el în ultimele 15 luni l-au dus la con-

Chestiunile monetare ale 
lumii occidentale, mai ales 
cele privitoare le reforma 
sistemului monetar în vi
goare, urmează să fie dez
bătute la adunarea anuală 
-a F.M.I. care va avea loc 
în septembrie la Rio de 
Janeiro. Pentru ca viitoa
rele dezbateri să nu bată 
ca de obicei, pasul pe Ioc, 
trebuia ca grupul celor 
Zece, un fel de stat major 
al F.M.I., să vină în Bra
zilia cu propuneri con
crete.

Asemenea propuneri 
erau însă greu de formu
lat, avînd în vedere deo
sebirile fundamentale de 
vederi din interiorul clu
bului de la Paris. Se știe 
că S.U.A. preconizează — 
pentru rezolvarea proble
mei lichidităților — crea
rea “unei monete de re
zervă, și menținerea în 
continuare a dolarului și 
lirei sterline în actualele 
lor funcții de echivalente 
ale aurului, în timp ce 
Franța și partenerii ei din 
C.E.E. susțin revenirea Ia 
etalonul aur și pierde
rea de către dolar și liră 
a poziției lor privilegiate. 
Potrivit Parisului, lichidi
tățile ar putea fi asigurate 
prin reevaluarea (în sensul 
scumpirii) prețului aurului, 
ceea ce ar însemna, auto-

mat, o devalorizarea a 
celor două mo ne te de re
zervă.

Im părți ți astfel în două 
tabere, ce propuneri co
mune puteau să facă cei 
zece ? Era limpede că în 
prealabil trebuia ca disen
siunile să fie cel puțin ate
nuate, să se ajungă cit de 
cit la o înțelegere. în a- 
cest scop, cei zece s-au în-

La cooperativa meșteșu
gărească Tan Chan, din 
provincia Ha Tinh, au fost 
construite și date în ex
ploatare cuptoare cu tem
peratură ridicată pentru 
transformarea în unelte a- 
gricole a schijelor de bom
be și obuze lansate de a- 
viația S.U.A. Astfel, o can
titate de 27 tone de ase
menea schije a și fost pre
lucrată în mai bine de 
20 000 de sape, tîrnăcoape 
și fiare de plug.

După evaluări prelimi
nare, recolta de vară la 
orez a atins în medie a- 
proape 1,88 tone la hectar, 
cu o creștere de 21 la sută 
față de anul trecut. O spo-

F.M.T. D.

Consecință a subdezvoltării Columbiei, subnutriția lovește dureros în copiii columbieni. 
Prin intermediul U.NXCELF^ O.N.U. acordă ajutor copiilor subalimentați din Columbia, 
în imagine, aspect de la un centru U.N.I.C.E.F. unde copiii primesc rații de alimente.

rîst reputat, care tre
buia să apară în revis
ta EL MUNDO. Cen
zura a interzis apariția 
articolului. El face însă 
ocolul cercurilor univer
sitare portugheze, mul
tiplicat la roneotyp. 
Profesorul Anguillar a- 
firmă că „ceea ce se 
petrece în universitatea 
portugheza este un 
proces de promovare a 
obscurantismului și de 
înnăbușire a oricăror 
aspirații democratice". 
El avertizează că dacă 
această situație va con
tinua, „nimeni nu tre
buie să se îndoiască de 
perspectiva unei acțiuni 
acerbe și neîntrerupte 
a universitarilor pentru 
o reală democratizare 
a învățămîntului".

într-un sens mai 
larg, toate aceste ac
țiuni ale universitarilor 
portughezi, desfășurate 
sub diferite forme, res
ping rînduielile dicta
toriale, și cer înlocuirea 
lor prin structuri de
mocratice. Ele se înca
drează în ampla luptă 
protestatară desfășurată 
în Portugalia și la care 
participă mase largi.

„Decretele oficiale*  
și celelalte acțiuni re
presive nu pot stăvili 
ampla mișcare a stu- 
dențimii și a celorlalte 
forțe progresiste.

EM. RUCAR

Â

Protest

BUDAPESTA 31 (Agerpres). 
— După cum anunța agenția 
M.T.I., într-o telegramă adre
sată guvernului grec, Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat a protestat împotriva arestă
rii cunoscutului compozitor Mi- 
Ids Theodorakis, președintele Or
ganizației Tineretului Democrat 
„Lambrakis". Telegrama cere 
punerea imediată în libertate a 
lui Theodorakis și a celorlalți de
ținuți politici greci, anularea ori
căror măsuri represive împotriva 
elementelor progresiste din a- 
ceastă țară și respectarea dreptu
rilor democratice ale tineretului 
și întregului popor grec.

*

• LUPTE VIOLENTE au avut 
loc miercuri la Bukawu, unde 
trupele armatei naționale con
goleze au încercat în mai multe 
rînduri să pătrundă în oraș, a- 
nunță agenția France Presse. 
Mercenarii au înregistrat patru 
morți și doi răniți.

• MINIȘTRII de externe ai 
celor 11 țări membre ale Asoci
ației latino-americane a liberu
lui schimb (ALALS). reuniți în

capitala Paraguayului, au apro
bat miercuri un program care 
prevede realizarea în decursul 
a trei etape a unui sistem co
mun de tarife ce va intra în vi
goare cel mai tîrziu în anul 
1985. Ei au aprobat, de aseme
nea, în mod provizoriu. un 
plan prin care se acordă facili
tăți în domeniul tarifelor pen
tru țările membre ale Pieței co
mune, a țărilor 
Centrală, 
procitate.

• DUPĂ CUM ANUNȚA din 
Washington, corespondentul a- 
genției TANIUG, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia. Marko Ni- 
kezici. care a sosit într-o vizită 
în Statele Unite. i-a înmînat 
președintelui Johnson la Casa 
Albă un mesaj din partea pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

din America 
fără măsuri de reci- • ÎNTR-UN articol apărut în 

ziarul indian „Patriot" se ara
tă că, în prima jumătate a lu-

intemaționale noi pentru 
a suplimenta rezervele exi
stente. Aceasta s-ar putea 
realiza prin emisiuni pe
riodice. în funcție de nece
sități. Țările membre ar 
dobîndi dreptul de a re
trage în medie 70 la sută 
din alocațiile totale ce le 
revin pe o perioadă de 
cinci ani.
' Votînd pentru crearea

rican, deci un 
tru S.U.A. Ce_______
tele Unite în schimb ?

Este cunoscut că în ca
drul F.M.I. numărul de vo
turi depinde de contribuția 
bănească a fiecărui mem
bru. Cel care a adus 7 la 
sută din totalul fondurilor 
deține 7 la sută din voturi, 
cel care a adus un sfert 
din bani, deține un sfert

cîștig pen
au dat Sta-

mai S.U.A., cu cele 22 
procente puteau să opună 
veto-ul lor. Țările Pieții 
comune dispunînd nu
mai de 16 Ia sută din 
voturi nu aveau drept 
de veto. De aceea ele au 
insistat ca majoritatea ne
cesară adoptării hotărîrilor 
să fie de 85 în loc de 80 
la suta. Or, tocmai în asta 
a constat contra-conce-

Compromisul 
de la Londra

tîlnit în cursul verii de 
mai multe ori. Ultima în
trunire, cea de sîmbătă de 
Ia Londra, s-a soldat, pen
tru prima dată în ultimii 
patru ani, cu unele rezul
tate. Participanții Ia re
uniune au căzut de acord 
asupra unei modalități de 
reglementare de moment a 
problemei lichidităților. 
Eeste vorba de posibilita
tea emiterii unei monete

de noi lichidități, Franța 
și partenerii ei din C.E.E. 
s-au abătut în chip evi
dent, de la propriul lor 
principiu potrivit căruia nu 
este nevoie de noi monete 
ci doar de reglementarea 
balanței de plăți americane 
și de reevaluarea prețului 
aurului. Abaterea a în
semnat concesia făcută de 
reprezentanții celor șase 
punctului de vedere ame-

din totalul voturilor etc. 
Pînă în prezent, pentru ca 
o hotărîre să fie luată era 
necesar ca ea șă întrunea
scă 80 la sută din voturi. 
Aceasta însemna că cei ce 
nu erau de acord cu o 
propunere, trebuiau să în
trunească cel puțin 211a 
sută din voturi pentru ca 
să poată împiedica adop
tarea ei.

Dintre țările membre nu-

sia americană: sîmbătă la 
Londra reprezentanții SUA 
au fost de acord cu ridi
carea majorități la 85 la 
sută. Aceasta înseamnă ca 
cei șase vor putea pe vii
tor să se opună emiterii de 
lichidități pe care nu Ie 
consideră necesare sau 
oricăror hotărîri impor
tante care ar contraveni 
intereselor lor.

Cele hotărîte la Londra

urmează să fie discutate 
de grupul directorilor exe
cutivi ai FM.I., iar apoi să 
fie supuse dezbaterilor de 
la Rio de Janeiro. Dacă 
adunarea anuală a Fondu
lui Monetar Internațional 
va accepta aceste propu
neri și ele vor deveni re
zoluție, urmează ca rezo
luția să fie ratificată de 
guvernele țărilor membre. 
De abia după aceea, și nu 
mai devreme de 1969, ac
tualele hotărîri ar deveni 
operante.

Deși mulți au făcut 
aprecieri ditirambice cu 
privire la compromisul de 
la Londra, se pare totuși, 
că înțelegerea realizată 
este de însemnătate mi
noră, problemele de căpe
tenie rămînînd nesoluțio
nate. însuși Michel Debre, 
ministrul de finanțe fran
cez, a subliniat că „acordul 
realizat rezolvă o problemă, 
dar nicidecum toate pro
blemele existente" și că 
„ar fi imprudent să se 
tragă concluzii exagerate". 
Mai mult încă, unii obser
vatori consideră că actua
lul compromis s-ar putea 
dovedi pînă la urmă doar 
un armistițiu, o pauză, 
după care ostilitățile să fie 
reluate.
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nii octombrie, la Alger urmea
ză să aibă loc o întîlnire a re- 
prezentanțiloi țărilor în curs de 
dezvoltare la nivel ministerial, 
pentru examinarea problemelor 
legate de convocarea celei de-a 
doua sesiuni a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare.

Principala sarcină a conferin
ței din Alger, după cum subli
niază ziarul citat, o constituie 
elaborarea unei politici comune 
a țărilor în curs de dezvoltare 
pentru ca acestea să aibă o po
ziție unică la cea de-a doua se
siune a conferinței care urmează 
să aibă loc la începutul anului 
1968.

• UN GRUP de cincizeci de 
ziariști, prezenți la Festivalul 
internațional al filmului de la 
Veneția au adresat o moțiune de 
protest prof. Luigi Chiarini, di
rectorul festivalului, pentru fap
tul că a interzis proiectarea în 
cadrul acestuia a filmului „De
parte de Vietnam". Filmul a fost 
realizat cu concursul a nume
roși regizori bine cunoscuți, 
printre care Agnes Varda, Jo- 
ris Ivens, William Klein, Claude 
Lelouch, Francois Reichenbach, 
Jaques Demy și Ruy Guerra. 
Filmul are drept scop să de
monstreze urmările nefaste ale 
războiului din Vietnam.

• EXPOZIȚIA UNIVERSALA 
de la Montreal (Canada) a fost 
vizitată în cele două luni care 
au trecut de la deschiderea ei 
de peste 35 milioane de persoa
ne. Autoritățile apreciază a- 
ceastă cifră drept un record, ea 
depășind cu mult cifra înregis
trată la Expoziția mondială de 
la New York din 1965 (24 mili
oane vizitatori).

• MIERCURI seara a sosit la 
Kinshasa Diallo Telli, secreta
rul general al Organizației Uni
tății Africane, pentru a parti
cipa la cea de-a patra confe
rință la nivel înalt a organiza
ției. Sosirea lui Diallo. Telli la 
Kinshasa coincide cu încheie
rea pregătirilor în vederea con
ferinței care se va desfășura în 
clădirea parlamentului congo- 
lez.

Inundații in Japonia
Prefecturile Niigata și Yamagata au fost din nou inundate 

la începutul acestei săptămini. Apele au distrus intr-o singură 
noapte întreaga recoltă de orez ce abia urma să fie adunată 
iar mai mult de o sută de persoane și-au pierdut viata sau au 
dispărut. Acest dezastru care a cauzat pierderi greu de eva
luat, se petrece la numai două luni după ce regiunea din su
dul Japoniei, Kiushu, a fost de asemenea lovită de un puter
nic taifun care a provocat pagube de peste 28 miliarde yeni 
și a cauzat moartea a 300 de persoane.
..Ce^,a. ce ° “(ras atentia opiniei publice este că inundațiile 

din Niigata și~ Yamagata,. două mari regiuni producătoare de 
orez, se repetă pentru a doua oară în ultimii doi ani.

La fel ca și anul acesta fluviul Kajikawa și-a revărsat in 
iulie anul trecut apele peste maluri. Oamenii din această re
giune au făcut, așa cum apreciază „ASAH] SHIMBUN**  un 
efort după ultimul dezastru pentru a reintări malurile fluviu
lui dar ploile neîntrerupte au distrus din nou fortificațiile lor.

Un raport al Ministerului Construcțiilor arată că există a- 
proximativ 15 000 de locuri periculoase pentru inundații in 
întreaga Japonie.
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