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Dejun oferit de președintele 
dr. Abdirashid Aii Shermarke

DIALOG, COOPERARE, Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a tovarășului Arturo Guzman, conducătorul

UNITATE DE ACȚIUNE
Trăim într-o epocă de un pu

ternic dinamism, sîntem mar
torii unor adinei transformări 
economice, politice și sociale care 
au o influență determinantă asu
pra întregii evoluții a istoriei 
contemporane, asupra destinului 
popoarelor, al tinerei generații.

Tabloul politic al lumii con
temporane oferă imaginea unei 
evoluții neîncetate a forțelor 
care militează pentru progres so
cial, pentru triumful cauzei li
bertății și independenței popoa
relor, păcii și securității inter
naționale.

Un rol de deosebită însemnă
tate și pondere în evoluția mon
diala îl joacă în zilele noastre ță
rile socialiste. Victoriile dobîndi- 
te de țările socialiste în dezvol
tarea lor materială și spirituală, 
uriașul lor potențial economic și 
politic, exercită o influența cres- 
cîndă asupra vieții internaționa- 

£ le. asupra luptei antiimperialiste, 
^Lmișcării democratice și progre- 
^^șiste de pretutindeni, asupra 

Juptei popoarelor pentru apăra
rea păcii mondiale.

în procesul profundelor trans
formări care au loc pe plan mon
dial, România socialistă se afir
mă ca un factor tot mai activ în 
viața internațională, adueîndu-și 
o contribuție permanentă la lup
ta forțelor înaintate din lume, Ia 
dezvoltarea cooperării interna
ționale, la promovarea și stator
nicirea între state a unor relații 
bazate pe stimă, încredere și de
plină egalitate, pe respectul drep
tului fiecărui popor de a deciae 
de sine stătător asupra destineloi 
sale.

Politica noastră externă izvo
răște din interesele vitale ale 

Jfcporului român și corespunde pe 
/’ieplin cerințelor și aspirațiilor le- 
* gitime ale tuturor popoarelor, 

fiind o expresie vie a consecven
ței cu care partidul și statul nos
tru își îndeplinesc datoria înter- 
naționalista față de cauza socia
lismului și păcii, față de miș
carea comunistă și muncitorească 
internațională, fată de popoarele 
de pretutindeni. Ea se caracteri
zează prin principialitate, realism 
și consecvență, constituind trăsă
turi dominante, definitorii ale în-

ION ILIESCU
prim secretar al C.C. al U.T.C. 

ministru pentru problemele 
tineretului

atregii activități internaționale 
partidului și statului nostru.

Vasta și intensa activitate des
fășurată de România pe arena 
internațională, multiplele con
tacte pe linie de partid și de stat, 
legăturile multilaterale cu toate 
țările socialiste, dezvoltarea re
lațiilor cu un număr mereu mai 
mare de state, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, inițiativele 
partidului și statului nostru în 
probleme dintre cele mai vitale 
ale zilelor noastre, sporesc rolul 
activ al poporului român în 
lupta pentru victoria cauzei ge
nerale a socialismului, pentru în
tărirea forțelor revoluționare și 
progresiste, pentru cauza liber
tății popoarelor, împotriva ac
țiunilor agresive ale imperialis
mului și reacțiunii, pentru înțe
legere și cooperare internațională, 
pentru pace și securitate.

Tînăra generație din patria 
noastră sprijină cu convingere și 
însuflețire politica externă a Re
publicii Socialiste România, de
dicată destinderii, înțelegerii și 
cooperării internaționale pe baza 
respectării cu strictețe a princi
piilor independenței și suverani
tății naționale, a egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc, a dreptului fiecărui popor de 
a-și organiza viața în conformi
tate cu voința și aspirațiile sale. 
Aceste principii de conduită și 
justiție internațională, respectate 
și promovate cu consecvență în 
politica noastră externă, dobîn- 
desc o tot mai largă adeziune și 
recunoaștere pe plan internațio
nal. Mereu receptiv Ia princi
piile și ideile înaintate, la tot ce 
exprimă demnitate, echitate so
cială, tineretul joacă un rol activ 
în procesul de înaintare al po
poarelor spre civilizație și pro
gres. Realitățile contemporane 
reliefează cu tot mai multă preg
nanță rolul și prezența activă a 
tinerei generații în frontul forțe
lor sociale și politice care luptă

pentru libertate și independență, 
pentru triumful ideilor înaintate 
și al aspirațiilor de pace și pro
gres ale popoarelor. Evoluția lu
mii contemporane a relevat ne
cesitatea făuririi și consolidării 
unității de acțiune a tineretului 
din lumea întreagă care, pe dea
supra convingerilor diferite de 
ordin politic, filozofic, religios 
este chemat sa se alăture luptei 
popoarelor, tuturor forțelor inte
resate în menținerea păcii. în 
progresul general al umanității. 
Realizarea unui asemenea obiec
tiv esențial, de maximă impor
tanță, implică, în primul rînd, un 
dialog viu, permanent între ti
nerii din diferite țari, dialog care 
f»ă asigure o mai bună cunoaș
tere reciprocă, să aducă un aport 
real Ia eliminarea neîncrederii, la 
dezvoltarea stimei și respectului 
reciproc, să creeze premise trai
nice unirii eforturilor și crește
rii contribuției tinerei generații 
Ia promovarea cauzei comune a 
destinderii, păcii, securității și 
progresului tuturor popoarelor. 
Un asemenea dialog viu creează 
condiții favorabile pentru cunoaș
terea reciprocă a activității și 
preocupărilor organizațiilor de ti
neret, a opiniilor, concepției și 
poziției lor față de o problemă 
sau alta, de un eveniment sau 
altul și în ultimă instanță față de 
tot ceea ce frămîntă omenirea 
progresistă.

Călăuzindu-se după principiile 
internaționaliste ale politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, U.T.C. și U.A.S.R. își aduc o 
contribuție proprie la extinderea 
și diversificarea relațiilor inter
naționale, promovarea principii
lor de stimă și respect reciproc 
între popoare, la întărirea forțe
lor care luptă pentru cauza li
bertății și independenței popoa
relor, a păcii și progresului în 
întreaga lume.

în centrul preocupărilor U.T.C. 
pe planul relațiilor internaționale 
se află adîncirea legăturilor de 
colaborare și prietenie frățească 
cu tinerelul tuturor țărilor socia
liste, legături care se dezvoltă 
continuu pe temelia trainică a as-
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delegației guvernamentale cubaneze

Miercuri după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar 
P.C.R., 
lui de 
varășii 
bru al 
al Prezidiului Permanent 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat și 
Gheorghe Radulescu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
primit pe tovarășul Arturo 
Guzman, ministrul minelor, 
combustibilului și metalurgiei, 
conducătorul delegației gu-

general al C.C. al 
președintele Consiliu- 

Stat, împreună cu to- 
Emil Bodnaraș, mem- 
Comitetului Executiv, 

al

vemamentale cubaneze, care 
se află în vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte Bu
jor Almășan, ministrul mine
lor.

A fost de față Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească, au 
fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării 
dintre cele două popoare, pre
cum și aspecte ale situației in
ternaționale.

Președintele Republicii Soma
lia, dr. Abdirashid Ah Shermarke, 
și soția au oferit miercuri un 
dejun în saloanele Casei Centrale 
a Armatei, în onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale.

Au luat parte, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat, pre
ședintele și vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale somaleze.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Adresîndu-se celor prezenți. 
președintele Somaliei a spus: 
Dați-mi voie, înainte de toate, 
să exprim, încă o dată, în nu
mele delegației mele, sentimen
tele de recunoștință față de dum
neavoastră, domnule președinte, 
și față de stimata dumneavoas
tră soție, față de membrii guver
nului și față de poporul prieten 
român, pentru primirea călduroa
să, pentru ospitalitatea cordială 
și manifestările pline de amabi-

litate, de simpatie, care ne-au 
fost arătate chiar de la sosirea 
noastră.

După cum am avut ocazia să 
amintesc ieri și cum, pe bună 
dreptate, ați spus și Dumnea
voastră, domnule președinte, 
schimbul de vizite între condu
cătorii țărilor noastre este o măr
turie a dorinței comune de a în
tări raporturile bune, prietenești, 
existente între cele două țări și 
de a extinde domeniul colaboră
rii noastre.

Poporul și guvernul somalez 
au urmărit și urmăresc cu viu in
teres și cu atenție eforturile și 
realizările poporului și guvernu
lui român îndreptate spre o tot 
mai trainică fundamentare și 
consolidare a propriei bunăstări 
economice și sociale.

Sînt sigur că schimbul de pă
reri din cursul convorbirilor de 
ieri și din cele ce vor urma va fi 
rodnic și ne va da posibilitatea 
să ne cunoaștem mai bine, favo- 
rizînd astfel realizarea colaboră
rii de care am amintit.

Ne este cunoscută lupta secu
lară dusă de curajosul popor ro
mân pentru independența și u- 
nitatea țării sale. Această luptă 
constituie pentru Dumneavoastră 
un privilegiu care constă în în
țelegerea mai bună a situației ce
lorlalte state, a greutăților politice

Iot 
lor 

po- 
a-

și economice ale țărilor africane 
care și-au cucerit de curînd in
dependența. Africanii au luptat 
și ei pentru libertatea 
independența continentului 
și pînă acum eforturile 
au dus la independența 
litică a majorității țărilor
fricane. Arătînd că totuși si
tuația economică-socială ră- 
mîne aproape asemănătoare cu 
cea existentă în perioada colonia
lă, vorbitorul a subliniat impor
tanța cooperării acestor țări cu 
țările mai dezvoltate.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la probleme de politică in
ternă și externă ale Republicii So
malia. Făcînd un scurt istoric al 
luptei poporului somalez pentru 
independență, a arătat printre al
tele că țara sa nu numai că a cu
noscut și suportat povara colo
nialismului, dar, spre sfîrșitul se
colului trecut, a și fost împărțită 
în mod arbitrar de puterile occi
dentale în cinci părți, fără 
să se fi luat în considera
ție omogenitatea sa datorată 
identității de cultură, tradiție, 
religie, limbă și rasă.

Mișcarea de eliberare naționa
lă somaleză a fost printre primele 
din Africa care a sprijinit lupta
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DESCHIDEREA CONEERINțEI PE JARA

Foto: C. CONSTANTIN

Recepție 
Consiliului

Seara, președintele Republicii 
Somalia, dr. Abdirashid AH Sher
marke, împreună cu soția au o- 
ferit o recepție în saloanele Ca
sei Centrale a Armatei, în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu,

ar?*1.»

în onoarea președintelui 
de Stat și a soției sale

Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, 
președintele și vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unoi 
instituții centrale, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de știință 
și cultură.

bwj. .'Wk11 '■’m

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale somaleze, pre
cum și șefi ai misiunilor diploma
tice și alți membri ai corpului di
plomatic acreditați la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)
■JBLLU>

UN TEREN FERTILIZAT PRIN ORGANIZAREA 
ȘTIINȚIFICĂ

Reducerea duratei de
asimilare a preduse’er
— Potențialul tehnic de care 

dispune întreprinderea noastră 
ne permite ca într-un an să in
troducem în fabricație circa 15— 
20 de produse, să modernizăm 
alte 10—15.

Sîntem la Uzina de mecanică 
fină, binecunoscută în relieful in
dustriei bucureștene. Cele spuse 
de directorul întreprinderii, ing. 
Teodor Gorceag, ne stimulează 
interesul pentru a cunoaște mai 
exact sensul afirmațiilor de mai 
sus.

Vorbind despre asimilarea de

In sala mică a Palatului Re
publicii Socialiste România au 
început miercuri dimineață lu
crările celei de-a treia Conferințe 
pe țară a Uniunii Artiștilor Plas
tici.

Timp de trei zile, Conferința 
va dezbate principalele proble
me actuale ale creației plastice, 
rolul artei în societatea socialistă, 
responsabilitatea artistului — ca 
factor important în cultura româ
nească contempoțfină.

Principiile teoretice și mijloa
cele de exprimare ale creației 
plastice au fost supuse, în 
prealabil, unei largi discuții 
publice; sugestiile și propu
nerile exprimate cu acest pri
lej în presă au contribuit la lăr
girea sferei de dezbateri a Con
ferinței.

La lucrări iau parte delegați ai 
secțiilor, filialelor și cenaclurilor 
Uniunii Artiștilor Plastici, precum 
și numeroși invitați — miniștrii, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai celorlalte uniuni de 
creație, alți oameni de artă și 
cultură.

Deschizînd Conferința, artistul 
poporului Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, a sa
lutat călduros pe delegați și in
vitați.

In continuare a fost adoptată 
următoarea ordine de zi: Rapor
tul Comitetului de conducere pe 
țară a Uniunii Artiștilor Plastici; 
Raportul asupra activității Comi
siei de cenzori; Proiectul statu
tului modificat al Uniunii Artiș-

tilor Plastici; Alegerea Comite
tului pe țară al Uniunii și a Co
misiei de cenzori.

Sculptorul Ovidiu Maitec, se
cretar al Uniunii, a prezentat 
Raportul Comitetului de condu
cere pe țară al Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Arh. Horia Teodoru a prezen-

tat apoi Raportul asupra activi
tății Comisiei de cenzori.

După-amiază au început dis
cuțiile la rapoartele prezentate, 
precum și la Proiectul statutului 
modificat, difuzat participanțUor 
pentru studiere.

(Continuare în pag. a IV-al
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înrădăcinată adînc în om, o 
puternică atracție către noutate 
se manifestă variat, în chip de 

| curiozitate, sau în automatis- 
mele imitative sau în ceea ce 
numim „modă", în investigația 
științifică. S-ar putea spune că 
savoarea „noului" este o condi
ție însemnată a menținerii viva
cității spirituale și interesului 
pentru existență. Dar „înnoirea" 
este și o condiție fundamentală 
a persistenței sistemelor com
plexe din lumea vie și din so
cietate. Aici, ©rice stagnare în
seamnă o gravă amenințare ; în 
competiția biologică, sau în o- 
menire. numai acele sisteme, 
organizări, structuri reușesc să 
supraviețuiască, care progre
sează. S-ar putea spune, așadar, 
că realitatea ne obligă la depă
șirea a ceea ce este vechi, sub 
sancțiunea degradării sau a 
micirii.

ni-

Așadar — ne vom ocupa de 
noul în știință ca de un aspesct 
foarte semnificativ al creației 
umane : descoperirea și inven
ția, stabilirea unui fapt sau 
rezolvarea unei probleme, scîn- 
teia de înțelegere sau punerea 
la punct a unei metode. Fiecare 
oas înainte are în el promisiuni 
pentru ușurarea vieții umane, 
pentru combaterea suferinței și 
a bolii, pentru satisfacerea ne
voilor materiale și sufletești. 
Iată de ce trebuie să existe o 
deosebită grijă pentru nou. Noul 
este, mai întîi, fragil — iar fap
tul că „în cele din urmă“ va în
vinge vechiul, nu trebuie să ne 
facă să credem că lupta sa cu 
vechiul nu este o luptă drama
tică. Dată fiind importanța prac
tică a noului, promovarea sa 
este o datorie umanitaristă. Dar 
ritmul de dezvoltare al științei 
este, astăzi, din ce în ce mai ra-

noi produse ne referim de fapt 
la una din preocupările cele mai 
insistente, existente aici în ultima 
vreme. Dorința de a oferi benefi
ciarilor produse cu însușiri teh
nice superioare a caracterizat 
căutările evidențiate la uzina bu- 
cureșteană în cadrul organizării 
științifice a producției și a mun
cii, a cărui cîmp de acțiune a 
fost fără îndoială mult mai vast. 
Dar, așa cum arătam, asigurarea 
unor caracteristici funcționale 
superioare în comportarea pro
duselor fabricii a devenit obiect 
de analiză permanentă. Rezulta
tele nu au întârziat să apară. 
Studiile realizate în contextul or
ganizării științifice a producției 
și a muncii și-au dovedit eficien- 

ciclul de asimilare a noiloi 
aproape

ța, ______
produse fiind redus cu 
trei luni de zile.

Studiile au presupus 
țeles căutări minuțioase, 
rea soluțiilor posibile în 
organism al uzinei. Iar ... „__
din urmă au fost aplicate măsu
rile unanim considerate a avea 
eficiența dorita. Despre una din 
ideile care au prins viață la Uzina 
de mecanică fină am cerut amă
nunte : reorganizarea comparti
mentului de concepție.

După cum este știut, în in
dustria constructoare de mașini,

bineîn- 
cîntări- 
întregul 
în cele

cadrul organizatoric conceput să 
asigure asimilarea de produse noi 
cuprinde serviciile constructor- 
șef. tehnolog-șef, metalurg-șef 
și sculer-șef. Această organizare 
s-a dovedit fructuoasă la vremea 
ei. Dovadă că și azi în multe în
treprinderi se menține ca atare. 
La uzina în care ne găsim, siste
mul organizatoric „clasic" nu a 
fost pe deplin eficient. Cel mai 
convingător vorbește despre a- 
ceasta faptul că în vechea for
mulă, prin dispersarea responsa
bilităților pe diferite comparti
mente de concepție se prelungea 
ne justificat perioada de asimilare 
sau modernizare a produselor.

Raza de acțiune a organizării 
științifice a producției a înglobat, 
firește și acest important sector 
de activitate al întreprinderii.

— Noutatea constă în aceea — 
ne informează tovarășul Victor 
Niculescu, inginer șef — că în 
momentul de față sînt create ser
vicii tehnice integrate pe familii 
de produse. Am găsit după pă
rerea noastră o formă organiza
torică mai mobilă, mai aproape 
de specificul întreprinderii. Cît

CIPRIAN ENACHE

LABORATOR

Știința este o operă socială de 
sistematizare a cunoscutului și 
de cercetare a necunoscutului. 
Obiectivul ei esențial este do- 
bîndirea de noi date, cunoștințe, 
înțelegeri, concepții, viziuni. Is
toria omenirii poate fi privită, 
pe de o parte ca o istorie a eve
nimentelor politice, militare, so
ciale — pe de alta parte ca o 
istorie a evoluției culturii și ci
vilizației. Cînd răsfoim un ziar, 
ne interesează, desigur, ultimele 
știri, noul în domeniul eveni
mentelor naționale și internațio
nale. Dar găsim tot 
coloane închinate 
tehnice și științifice.

în ultima vreme,

mai multe 
noutăților

_ ______ _______ o tot mai 
mare parte din evenimentele 
hotărîtoare pentru evoluția 
omenirii — se petrec în creie- 
rele savanților și în laboratoare. 
Știința a devenit o forță nemij
locită a producției, iar dezvolta
rea forțelor de producție este, 
în ultimă instanță, motorul 
istoriei.

Conf. dr. doc. 
V. Săhleanu

pid. Pasul înainte făcut de un 
cercetător aici, în țară — se pre
gătesc să-1 facă și alții, în alte 
părți. Dacă noul nu este spriji
nit la timp, dacă nu este valori
ficat fără întîrziere, el va intra 
în circuitul mondial al ideilor și 
al tehnicii sub alt nume, sub 
flamura altei țări. Iată de ce or
ganizarea grijii pentru nou are 
și un aspect patriotic.

Pe scurt, ceea ce caracteri
zează știința de astăzi, știința 
nouă, este conturarea unei noi 
atitudini față de știință.

Am spus că lupta dintre vechi 
și nou este o luptă dramatică. 
Există în această evoluție, unele 
paradoxe : de exemplu, cu cît 
noul este mai revoluționar, deci 
mai important ca urmări în ceea 
ce privește concepțiile din știin
ță, cu atît are mai puține șanse 
să fie înțeles imediat și mai 
multe șanse ca să stîrnească 
reacțiuni ostile. Aceste riposte

(Continuare 1n pag. a ll-a)
- -----

(Continuare în pag. a IV-a)

...Și primăvara i-a chemat din nou pe lac.
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Lumina tiparului — litera e 
neagră, dar citirea ei dă minții 
strălucire — a dat incandescen
ță nouă unor Unii și culori care 
ne-au incîntat ochii și inimile in 
cadrul Expoziției internaționale 
de desene ale copiilor și tineretu
lui școlar.

Pe masa noastră de lucru, acest 
Album redeschide gingașul și 
permanentul dialog dintre vîrste- 
le creioanelor colorate, a pensulei 
muiate in acuarelă și a condeiu
lui purtat între degete cu pasiu
ne și naivitate... Ne aducem 
aminte cu plăcere de această ex
poziție marcată de brumele de 
toamnă ale anului 1965 și nu 
putem tăgădui emoția acestei 
primăveri cînd am răsfoit prima 
carte de acest fel, întocmită chiar 
de copiii care, necunoscțndu-se 
între ei, au reușit să alcătuiască, 
totuși, pagini de excepțională 
frumusețe sufletească și artistică. 
Bucureștii noștri au prilejuit 
acest loc de întilnire, astăzi ree
ditat cu prilejul apariției Albu
mului amintit. E drept că el ti
pare cam tîrziu, dar față de cu
prinsul lui delicat și de valoarea 
lucrului artistic, timpul este mă-

șiei, în gîndire și obiect, o măr
turie de artă, în preocupare și 
realizare!

Editura didactică și pedagogi
că ne aduce în biblioteci o sin
teză de armonii prin modul în 
care a conceput și dirijat execu
tarea lucrării, cu semnul de sen
sibili cărturari și atenți pedagogi 
purtat cu discreție de anonimii 
redactori. Desigur că in cele 27 
de țări Albumul va transmite și 
româneasca emoție a tuturora a- 
celora care au inițiat expoziția și 
apoi aceste pagini tipărite, dim
preună cu dragostea delicată a 
meșterilor tipografi, artiști și ei 
ai literei, părinți la rtndul lor a 
tot atîți copii talentați...

Cînd am spus că Albumul e o 
carte, ne gîndeam că în paginile 
ei putem citi, ca în textul unei 
povestiri, prin culoare și desen, 
despre sufletul și conștiința artis
tică a micilor autori, descoperind 
astfel lumea lor și peisajul țarii 
lor. Putem citi și poezie și basme 
și legende și istorisiri despre lu
cruri întîmplate sau care se des
fășoară acum. In parte e un fel 
de enciclopedie ilustrată a unei i 
lumi unde volumele, dimensiuni-

Drumul mioarelor Foto: C. NICOLAE

(Urmare din pag. I)

INSCRIPȚIE

pe un album'.
surătoarca numai a calendarelor 
convenționale...

27 de țări s-au întîlnit în ca
pitala patriei noastre grație de
senului simplu sau în culoare al 
copiilor. Peste 1509 de lucrări au 
îmbrăcat complex tema expoziți
ei „Aspecte din viața copiilor și 
tineretului școlar din patria mea", 
cu cele mai frumoase imagini, 
dintre care Albumul dc azi rea
mintește pe cele premiate în cu
lorile lor autentice și o parte din 
celelalte în reproduceri alb-ne- 
gru.

E o veritabilă grădină a copi
lăriei, acest album. E, intr-un fel, 
apelul celor mai mici cetățeni ai 
planetei la întoarcerea spre dia
fan, către liniștea căminului unde 
zburdălnicia și micile conflicte 
cotidiene reprezintă în cele din 
urmă marile bucurii ale familiei. 
E un apel la umanitate și un me
saj de pace, intrucit, ca și flori
lor, ca să crească și înflorească, și 
copiilor, ca să se bucure de via
ță, le este necesar un climat de 
liniște, de înțelegere, de armo
nie, de poezie.

Albumul, prezentat cu pagina 
copertei jumătate alb strălucitor 
și jumătate în licăriri de argint, 
e darul pe care Ministerul învă- 
țămîntului ni-l acordă în plină 
exuberantă primăvară cu adaosul 
permanenței definitive a lucrului 
tipărit: un document al gingă-

le și valorile se desfășoară pe 
simpla și originala măsură a su
fletului pur și candid. Unele de
sene sînt chiar pagini de istorie, 
nu numai pentru că geografic 
sînt reunite 27 de țări diferite, ci 
pentru că foarte multe dintre lu
crări exprimă frămintări și reali
tăți reflectate prin ochii și înțe
legerea copiilor. Din această cau
ză unele lucrări au cite odată o 
undă melancolică, în timp ce al
tele redau cu optimism și încre
dere un peisaj sufletesc egal cu 
viața adevărată a copiilor...

Ne-am îngădui o propunere : 
editarea singulară a celor mai re
prezentative lucrări pentru ca în 
grădinițe, în școli și în camerele 
copiilor, aceste capodopere ale 
micilor artiști să întregească at
mosfera unei lumi de dimensiu
nile ei. Și poate cîteva cărți poș
tale ilustrate, în culori ca și o 
Colecție de timbre care să îmbo
gățească ghiozdanul sau colțurile 
ascunse ale fiecărui copil cu che
mări spre artă și poezie. Și, evi
dent, repetarea acestei expoziții 
internaționale căreia îi vom ieși 
înainte întotdeauna cu toate bu
chetele de flori ale inimilor noas
tre.

PARUȚU T. ARGHEZI

•) Albumul Expoziției inter
naționale de desene ale copii
lor $i tineretului școlar

se explică prin aceea că noul 
supără : el obligă la abandona
rea unor scheme comode de gîn
dire, la renunțarea la rutină. 
Nu toți sîntem dispuși să ne lă
săm incomodați, în numele 
progresului ; pentru că vechiul 
ne dă nu numai automatisme, 
economice din punctul de ve
dere al gîndirii, ci — uneori — 
și privilegii. Forțelor inovatoare 
li se alătură forțe care sprijină 
noul : forțe progresiste. Lor li 
se opun forțe conservatoare. în 
domeniul tehnicii, științei, — fi
lozofiei — problema înfruntării 
lor are multiple fațete și as
pecte. Unul se leagă de intere
sele de clasă. în istoria moder
nă, burghezia a fost un timp 
clasă progresistă, în goană după 
profit a sprijinit dezvoltarea 
științei și tehnicii. Marx a ana
lizat acest proces în „Capitatul*. 
Lenin a continuat analiza ară- 
tînd cum, in epoca imperialistă, 
atitudinea capitalismului față de 
nou devine contradictorie, păr
tinitoare, inconsecventă, adesea 
frepatoare, reflectînd atitudinea 
sa reacționară din politică.

Alte aspecte se leagă de așa- 
numitul conflict între generații, 
care este în parte o formă a 
luptei între vechi și nou. Alte 
aspecte, nu mai puțin impor
tante în practică, se leagă de 
relațiile interpersonale. Studiul 
aprofundat al dinamicii noului 
în știință și tehnică este o pro
blemă de sociologie a științei 
care are o uriașă valoare apli
cativă. Am propus cîndva con
stituirea unei „științe a noului14 
care să analizeze factorii psiho
logici, pedagogici, culturali, eco
nomici ce fac să apară noul și 
să se dezvolte fără obstacole 
dăunătoare.

Dacă noul este, la început, 
foarte sensibil ; dacă el stîrnește 
opoziții — nu e mai puțin ade
vărat că el interesează, atrage 
atenția, emoționează pozitiv, in
cită. stîrnește entuziasm. Astfel, 
mecanismele psihosociale cu
prind totodată și reacții care-i 
ușurează drumul și promovarea. 
Organizarea grijii pentru nou 
înseamnă, intre altele, evitarea 
consumului inutil de energie 
umană, în conflictul dintre ve
chi și nou. respectarea a ceea 
ce este valoros în „vechi* (adică 
în tradiție) ; triajul adecvat a 
ceea ce este cu adevărat nou, 
asigurarea unui ritm optim de 
dezvoltare.

Aprecierea la justa valoare a 
noului, cere, mai întîi compe
tentă. Insă mai cere și obiectivi
tate : nu o dată s-a întâmplat ca 
tocmai cel competent să sesizeze 
importanța noului dar mînat de 
sentimente meschine, să-i blo-

cheze afirmarea. In sfîrșit — ca 
o altă condiție — se cere ca cel 
care apreciază să nu fie un om 
„vechi14. Se pot da nenumărate 
exemple despre destinul neferi
cit al noului, lăsat pe seama 
oamenilor „vechi14. Or, nu este 
ușor ca să nu te „învechești", 
să-ți păstrezi nu numai mobili
tatea mintală, dar și simpatia 
pentru schimbare, pentru pro
gres. Căci interesul pentru noul 
progresist corespunde totodată 
asprirației către perfecționare, 
semn al tinereții spirituale.

Mai sînt apoi, cei care privesc

ȘTIINȚA
SI
NOUL

noul de Pe pozițiile unui prac
ticism îngust, ceea ce nu lasă să 
se întrevadă de la început sfera 
utilității concrete, este conside
rat ca nefiind demn de atenție, 
însă noul însemnează, totodată 
surpriză — nu numai în mo
mentul initial al conceperii sau 
descoperirii sale, ci și în diferite 
faze ale evoluției sale viitoare.

TEATRE
Joi 18 aprilie 1968

Opera Română — Amorul Vră
jitor ; Bolero ; Tricornul — ora 
19,30 ; Opereta — Secretul lui 
Marco Polo — ora 19,30; 
Teatrul Național sala Come
dia ~ Maria Stuart — 
ora 19,30 ; Sala Studio — 
Patima Roșie ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie — Opinia publi
ca ora 20 ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra” sala Schitu Măgu- 
reanu — Livada cu vișini — ora 
20 ; Sala Studio — Comedie pe 
întuneric — ora 20; Teatrul Mic 
— Tango — ora 20 ; Teatrul

„C. I. Nottara Sala Studio — Cînd 
luna e albastră — ora 20 ; Tea
trul Giulești în sala Teatrului E- 
vreiesc de stat — Martorii se su
primă — ora 19,30 ; Teatrul „Bar- 
bu Delavrancea — Hora Domni
țelor ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă — Toate pînzele sus — 
ora 16 ; Studioul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu” — Direc
torul de scenă — ora 20 ;Teatrul 
Țăndărică sala din Calea Victo
riei — Ileana Sînziana — oral? ; 
Sala din str. Academiei — Vrăji
torul din oz — ora 17.

NICNIC“ de ANCA BURSAN

și GH. PANCO

LA TEATRUL DE COMEDIE

Se citează, de către cei care ple
dează în acest sens, cazul lui 
H.Hertz, descoperitorul undelor 
electromagnetice, convins că 
singura importanță a acestei e- 
pocale descoperiri este una teo
retică : verificarea valabilității 
ecuațiilor lui Maxwell. După 
cîteva decenii, undele hertziene 
au devenit undele radio, baza 
unui nou sistem de telecomuni
cații cu repercusiuni vaste în 
difuzarea culturii, în afirmarea 
și în receptionarea artei, în teh
nica militară. După alte cîteva 
decenii, dezvoltarea radioastro- 
nomiei readuce pe primul plan 
și valoarea undelor hertziene 
pentru dobîndirea unei viziuni 
mai complexe despre Cosmos. 
Navigația interplanetară ar fi și 
ea imposibilă fără undele despre 
care Hertz scria că, probabil, nu 
vor prezenta interes decît pen
tru o mînă de fizicieni... Dacă 
destinul „noului* ar fi previzibil 
de la naștere, toate implicațiile 
sale ulterioare n-ar mai merita 
eticheta de „nou*. Noul este cu 
atît mai prețios cu cît poate ge
nera o mai mare bogăție de ine
dit în^ raport cu condițiile 
schimbătoare în care acționează.

Trăim într-o lume în care

Rivalitatea unor bărbați — în 
număr indiferent — pentru o 
unică femeie e o schemă bine 
știută de comedie. S-a exploatat 
masiv, cu mai mult sau mai pu
țin haz, mai abil sau mai gro
sier. Autorilor lui „Nicnic* nu 
le lipsesc nici hazul și nici — 
deși sînt debutanți — dexterita
tea dramatică.

Schema amintită presupune 
știință de a realiza niște tipuri 
bine diferențiate, pentru că toc
mai din această diversitate de 
comportare și reacție, pe care 
obiectivul unic o face imediat 
vizibilă, vor trebui să se nască 
efectele comice. Și mai presu
pune capacitatea de a aglomera 
situații în care convergența să 
devină foarte concretă ; coinci
dențele și repetițiile sînt meca
nismele curente în aceste cazuri, 
în „Nicnic" aceste obligații pe 
care le comportă schema aleasă 
sînt îndeplinite cu vădită acura
tețe. „Sateliții* Lianei sînt de 
neconfundat, fiecare are o stra
tegie (sau o lipsă de strategie) 
aparte, rivalii se spionează, se 
descoperă, se detestă și se iro
nizează reciproc. Mărău îi sur
prinde și pe Sorin șj pe Dan și 
pe Nicnic, Sorin pe Dan, Dan pe 
Sorin, dar și pe Mărău etc. etc. 
De obicei, în comediile construi
te pe această schemă, „obiecti
vul14 e o cochetă, care știe să 
provoace, să amăgească și rhai 
ales să se amuze. Aici însă nu 
e vorba de o năzdrăvană care 
să savureze ridicolul și stupidi
tatea masculină, ci de o inge-

menține dialogul în continuă 
efervescență. Și înainte de orice, 
ținuta umoristică — în afara 
oricărei vulgarități, decentă și 
grațioasă.

Judecată ca variație pe 
schemă clasică, comedia se _
chivează de la multe obligații, 
în primul rînd de Ia verosimili
tate. N-ai voie să impuți lipsa 
de verosimilitate. Și-ți pare rău. 
Si spectacolul însuși te face 
să-ți pară rău, cînd se pornește 
ploaia și cînd personajele 
opresc și o ascultă. E atît

o 
es-

o acuratețe care-ar face fala 
oricărui premiant. Liana este o 
adevărată fată-rnodel ; toți re
cunosc că e „frumoasă, inteli
gentă, pură14, ergo se îndrăgos
tesc de ea. Mostrele de naivitate 
moralizator-educativă s-ar pu
tea înmulți, dar probabil s-ar 
crea impresia că „Nicnic44 e o 
piesă pretențioasă și anostă. Și, 
curios, nu e. Probabil pentru că 
autorii au avut suficient umor 
pentru a nu interzice adausurile 
de umor ale ipterpreților.

E greu de apreciat ce ar pu

•
noul apare cu un dinamism ex- * nuă care provoacă fără să vrea, 
traordinar — de aceea, o sar- • 
cină principală a formării gene
rației tinere este pregătirea unei 
receptivități suficiente pentru 
nou. Aceasta nu exclude dezvol
tarea paralelă a unui ascuțit 
spirit critic — ci dimpotrivă. Se
riozitatea este, printre altele, 
capacitatea de a distinge, dună 
valoarea lor reală, acele ele
mente care ne solicită afectiv 
prin aspectul lor de noutate.

fără să înțeleagă și care n-are 
umor. Comicul e mai puțin' co
pios, se complică cu neînțelegeri, 
confuzii, situații false.

Redusă la categoria dramati
că, „Nicnic* își relevă meritele 
— de ordin, e adevărat, mai 
mult artizanal decît artistic. 
Autorilor nu li se poate releva 
decît iscusința caractereologică 

• și compozițională, nervul, care

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAPMAN AGENT 
SECRET

rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 
18 ; 21 ; Luceafărul orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Feroviar orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Festival orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.

APA CURATIVA
rulează la Excelsior orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

TOPKAPY
rulează la Modern orele 9,30 ;
12.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, Bucu
rești orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21. Melodia orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica orele 
9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI... 
rulează la Capitol orele 9;
11.15 ; 13,30 î 16 ; 18,30 ; 21.

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Victoria orele 9.15 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45, Floreasca

orele 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30, 
Tomis orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
18 ; 20,45, Flamura orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45.

TREI GRĂSUNI
rulează la Lumina orele 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
Dacia orele 8,30—15,30 în con
tinuare ; 18,15 ; 20.45.

FRAGII SĂLBATICI
rulează la Central orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

VALETUL DE PICĂ
rulează la Union orele 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; duminică ora 10.

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina orele 9 ; 
10,30; 12; 13,30: 16; 18,15;
20.30, Bucegi orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Grivita orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
Giulești orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.

ÎNTOARCE-TE
rulează la Înfrățirea între po
poare orele 16 ; 18,15 ; 20.30.

CAPCANA
rulează la Buzești orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

LEUL AFRICAN
rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18 ; 20,30, Lira orele 16 ; 18 ; 
20.

POST-SEZON
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17,30 ; 20 ; duminica ora 11.

DOCTORUL AUMĂDOARE 
rulează la Cotroceni orele 
15.30 ; 18 ; 20,30.

MUZICANTUL
rulează la Volga orele 10; 12; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

HOCUS-POCUS
rulează la Gloria orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

CU TOATA VITEZA, ÎNAIN
TE !

rulează la Aurora orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Miorița orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.30. 

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Moșilor orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Popular orele 15,30; 
18 ; 20,30.

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Munca orele 16 ;
18 ; 20.

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Flacăra orele 15.30; 

18 ; 20,30, Cosmos orele 14,30; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Arta orele 8—14 în 
continuare ; 17 ; 20,15.

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Vitan orele 15,30 ; 
18 ; 20,30, Pacea orele 15,45 ; 18 ; 
20,15.
NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 

rulează la Rahova orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV
rulează la Progresul orele 
15,30 : 18 : 20,30.

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Ferentari orele 
15,30 : 18 : 20.30.

ÎNNOURARE TRECĂTOARE
rulează la Pacea orele 16 ; 
18 ; 20.

VALETUL DE PICĂ
rulează la Crîngași orele 15,30;
18 ; 20,30.

frumoasă ploaia care se aude, e 
o irupție âtît de energică și se
ducătoare a realității îneît ți se 
par o povară restricțiile pe care 
ți le impune genul de comedie 
care este „Nicnic1*.

De fapt și autorii au vrut mă
car mai mult dacă nu altceva de 
la „Nicnic". Au vrut o comedie 
secret reflexivă, despre visători 
și realiști, despre utilitatea, 
frumusețea și fericirea lor ; au 
făcut puțină cochetărie cultura
lă, sugerînd tm motiv de mare 
statornicie si gravitate în litera
tură. Dar nici unul din persona
jele comediei nu e într-adevăi' 
reflexiv, în schimb aproape toți 
au plăcerea și obișnuința -,re- 

• zonării14. Raționamentele comu
nică tot ceea ce trebuie să fie 
„serios* în ,,Nicnic" și compro
mit tot ceea ce putea fi tulbură- 
_tor. Se .judecă* în această eo» 
ipedie cu atîta acurateța logică, 
cu atîta fermă încredere în lo
gica simplă, ap .ajunge,,atî;t ,s 
clar la niște cpnțluzij . atîț de 
categorice îneît nu -ai răgaz să . 
înțelegi că este vorba despre 
visare, generozitate, eroism» iu
bire. De fapt aqtorii nu medi
tează, ci fac educație.

Și ca mai toți educatorii sînt 
uneori naivi și foarte adesea te- 

de puerili. Nicnic e gene- 
onest, entuziast ; autorilor 

nu li se pare suficient : Nicnic 
are cunoștințe solide la toate 
materiile. Inginerul Mărău nu 
numai că e hotărît, energic, 
drept, el e și „cult*. Contabilul 
Dan nu numai că delapidează, 
dar e și gurmand. Raționamen
tele etice sînt ilustrate cu cazuri 
din istoria universală, de pildă, 
Nicnic și Mărău știu tot felul de 
fabule cu Nelson sau alte per
sonaje și le comentează «tic cu

tea.fi Nicnic 
nu : prpbabil „ _,?r 
haz ca orice distrat timid, dizol
vat în politețe, de o bună cre
dință și un entuziasm extrapă- 
mmtesc — dotat dc autorii săi 
cu replici spirituale și cu situa- „r 
ții nostime. 7

Dar prin Virgil Ogășanu, Nic
nic devine într-adevar fermecă- 
tor. Niciodată personajul-, comic-. . 
nu ride : dar VirgU Ogășanu < A 
de-a dreptul grav, are un fel M 
de febră -a -gindului, adesea -
solemnitate de erou justițiar. 
Actorul rezolvă cu un instinct 
uimitor dificultCile textului : 
..rafionările ‘ sale «înt. ușor auto- 
parodice, chiar și ultrabanala 
boală eu delir și leșin in Ultimul 
act e la Ogășajlu „altcumva* 
mai aeriană sau poate mai ab
stractă. De fapt toți inferpreții >. 
și-au asumat cp inteligență ' si- 
umor personajele, au știut să. ( 
facă bagatele amuzante din in-

, x-onsistehț.ele tex’tuftri.-^ă se de
tașeze în momentele de'-^-vădit

' simplism : Iurie Darie” cu un 
surplus de juvenilitate, 
Plătăreanu cu o ușoară 
caricaturală, Amza Pellea cu. un 
subtext umoristic continuu, San- . 
da Toma cu răsfățul femin'^ . 
utilizat dintotdeauna (și cai]^. 
devjne din păcate, din ce în ce\ 
mai vizibil și supărător, manie- * 
ră). Iar regizorul Mopi Gheler- 
ter a știut să rețină din text 
bunul gust, verva, aerul inocent, 
seninătatea, să facă uz în mo
mentele dificile de 
și de impunității^ 
realizeze deci un 
agreabil și decent, 
mult decît atît.

fără Virgil Ogășa- 
câ un personaj cu,

Val.
șarjă

resursele ca 
genului, să 
divertisment 
și nimic mai

ILINA GBIGOKOVICI

TELEVIZIUNE
JOI, 18 APRILIE 1968

17,30 Semifinala Cupei Cam
pionilor Europeni la volei 
masculin. Dinamo București — 
Legia Varșovia; 19,00 Curs de 
limba germană (Lecția a 12-a);
19.30
19.50 
20,00
20.30

Telejurnalul de seară ; 
Buletinul • meteorologic;

Film serial: Wikingii; 
Mult e dulce și frumoa-

să. Emisiune de limbă românăj 
21,00 „Întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la care nu 
s-a răspuns încă44; 21,35 Tele- 
glob — emisiune de călătorii 
geografice : Gibraltar ; 22,00
Artă plastică : 22,15 Pe scenele 
Parisului.; 22,45 Telejurnalul 
de noapte.

MIHAI COMAN

fNCHETA
• IUUE

-ROMAN PO£/rfST-
REZUMAT

Maiorul Preda stă de vorbă cu o veche prietenă a consilieru
lui Eugen Stoian. Fratele acestuia, Nelu, tehnician la o coopera
tivă, a fost găsit mort (sinucidere ? crimă ?) cu cîteva zile îna
inte.

E după-amiază și consilierul, care trebuie să vină dintr-o 
clipă în alta, întîrzie. Iar Iordan Preda vrea să afle cît mai 
multe despre familia Stoian.

Se așeză. Femeia zimbi iar cu discreție și el îi fu recunoscă
tor că vorbește încet.

— Ați văzut că am ghicit ? Toți prietenii lui sînt ingineri. 
Și toți vin aici, după-amiază. Acasă nu primește niciodată. 
Lucrează la institut toată ziua.

Se privi iar în oglindă și înălță din sprîncene, cu un fel 
de nemulțumire amuzată (nu-i plăceau ridurile de lîngă ochi ?)

— Da, Eugen nu e niciodată acasă.
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Se uită la maior, căutîndu-i poate pe obraz un semn de mi
rare (îi spusese consilierului Eugen) dar fața maiorului în 
umbră, avea toate trăsăturile nemișcate. Femeia se simți da
toare să explice și vocea ei plăcută, retrasă, se auzi atît de me
lodioasă în încăperea aceea mohorîtă și rigidă, îneît maiorul 
își ridică fruntea si o privi cu simpatie. Femeia îi răspunse cu 
o clipire din ochi, foarte fină (avea ochi mari, negri) și con
tinuă cu același ton. rotunjind cuvintele delicat și ascultîn- 
du-și ea însăși cu plăcere glasul frumos :

— Eu sînt stenodactilografă, stenodactilografă poliglotă. (Rîse 
încet). Sună grozav, nu ? Stenodactilografă poliglotă, speciali
zată în lucrări inginerești. Sau științifice, cum vrei. Titluri 
am destule : am terminat două facultăți. Am avut chiar și 
un soț.

Deschise geanta și scoase o țigară. Maiorul se ridică, scăpară 
un chibrit. Ea își aprinse țigara și îi întinse pachetul.

— Nu fumez, sărut mîna.
Si adăugă, visător :
— O cafea neagră... Dar, la vîrsta pe care o am eu, cine mai 

poate spera în fericire ?
Femeia începu să rida :
— Uite că se mai poate spera în fericire și la vîrsta noastră... 
Subliniase ultimul cuyînt și maiorul nu întîrzie :
— La vîrsta mea, nu a dumneavoastră... Sînteți atît de 

tînără...
— Nu-i așa ? (Și-i zîmbi complice). Chiar că sînt. Tînără, 

tinerică. Si peste cinci minute veți avea o cafea neagră. Cea 
mai neagră cafea din lume.

Nu se știe de unde apăru o spirtieră, un ibric, o cutie de 
cafea.

— Cum vedeți, le știm pe toate prin partea locului. Lucrez 
cu Eugen de vreo șapte-opt ani. într-o vreme i-am fost și un 
fel de secretară. Cu toate facultățile mele. Nu e rușine. Eugen 
e cineva-

— Un savant... căută, amabil, maiorul.
— Un savant ? Femeia rămase o clipă pe gînduri. Zahăr 

cît pun ?
— Pentru mine, o linguriță.
— $i pentru mine, nimic. Eu nu beau cafea. îmi face rău.
— Nu trebuia să vă deranjați...
Femeia părea că nu-1 auzise.
— Nu. Eugen nu e propriu-zis un savant. Adică așa cum ne
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închipuim noi savanții, ca niște oameni de bibliotecă, de labo
rator. El e un inginer, adică mai ales un om de acțiune. își 
cunoaște meseria, știe ce vrea și face exact ce dorește. Sea
mănă cu MIN-urile lui.

— Adică ?
— Adică nu e o capodoperă a naturii, dar face o treabă se

rioasă si necesară.
— Ce-s MIN-urile astea ?
Femeia tocmai turna cafeaua în ceașcă și tresări : parte din 

lichid se vărsă alături. Dar își reveni și umplu ceașca. Exista 
și o cîrpă pe undeva, șterse măsuța și îi întinse maiorului 
ceașca. Nu mai zîmbea.

— Ce-s MIN-urile astea? repetă maiorul. Eu nu-s inginer 
de drumuri, sînt chimist.

Femeia stingea spirtieră, fără să-1 privească.
— Si n-ați auzit niciodată de MIN-uri ?
„Nu, se gîndi maiorul. Bineînțeles că n-am auzit. Și m-am 

încurcat copilărește... Pe Pîrcălab l-aș fi certat două zile ; pe 
mine cine-o să mă certe ? Lasă că se găsește cine să mă certe 
și pe mine !“ Gîndul îl amuză și zîmbi. Lîngă femeia asta se 
simțea bine. Ea îl privi cum surîde potolit și — aproape fără 
să-și dea seama — zîmbi și ea.

— Cine sînteți ?
Maiorul îi recîștigase încrederea și, dacă i-ar fi răspuns că 

e un unchi din Dorohoi, ar fi respirat ușurată. Se pare, însă, 
că nu era unchiul din Dorohoi.

— Mă numesc Preda, lucrez în cadrul organelor de cerce
tări ale miliției și vă dau cuvîntul meu de onoare că ati făcut 
o cafea excelentă.

Femeia îl privi, descumpănită.
— Chiar vă place ?
— Zău. Ce sînt MIN-urile ?
— Veniți în legătură cu Nelu ?
— Da. Ce sînt ?
Femeia trase dip țigară. încet, luă pe scaun o poziție corectă, 

rigidă. Maiorul oftă adînc : femeia stătea așa cum se stă la un 
interogatoriu. „Cine e vinovat ? Eu, evident.4t

— Despre MIN-uri vă poate vorbi Qijcine. Nu e un secret. 
Sînt niște mașini complexe folosite la construcția drurpux*ilor 
dificile. Au fost realizate ducă un proiect al inginerului Eugen 
Ștoenescu.

— O invenție proprie ?
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— Si da si nu... Acum, dac-am început să vă spun...
Maiorul nu mai avu putere să surîdă ca înainte, degajat si 

cu simpatie. Era un zîmbet vinovat și femeii îi plăcu.
— îmi sînteți totuși simpatic.
Si poziția ei părea că-și pierduse din rigiditate. Maiorul 

prinse momentul :
— Și nu v-am mințit...
Ea se încruntă.
— Nu v-am mințit, continuă bărbatul. Cafeaua e într-adevăr 

minunată.
Respiră încurcată.
— Așa, da ! Acum chiar c-ați spus adevărul.
— Și nici eînd v-am spus că arătați tînără...
— Lăsați, tovarășe ! Fără complimente. Uite cum stau lu

crurile. Exista MIN 1. A fost construit acum vreo cinci ani, 
arată grozav și a făcut mare vîlvă. E o realizare, incontesta
bil : o mașină originală, proiect românesc, fără nici o idee 
străină. Si trebuie s-o vedeți ce siluetă elegantă are 1 Eugen a 
avut un mare succes — era la un pas să ia premiul cel mare, 
nu l-a luat, dar a. săltat peste cî.teva trepte. De fapt, MIN 1 
l-a făcut om : înainte era un inginer oarecare.

— Și MIN 2 ?
— Vă mai fac o cafea ?
— Nu, mulțumesc.
Femeia își scoase iar din geantă oglinda dreptunghiulară. «Se 

privi îndelung.
— La vîrsta mea, căldura te urîțește.
— Vi se pare...
— Să zicem. Uite ce s-a întîmplat: acum trei ani trebuia să

ia premiul. Și nu l-a luat. Și i-a murit soția de cancer. Avea 
numai treizeci de ani. Și Eugen a pațn înnebunit... Puțin, pu
țin de tot — dar pînă atunci el fusese un om normal, cel mai 
normal om din lume. \

— Nu mi s-a părut de loc nebun.
— Nici n-avea de ce șă vi se pară. Dar au intervenit — cum 

se spune — singurătatea, tristețea, lipșa unui 6ămin ; cuvinte- 
mari; înțelegeți, nu ? îl lovise foârte rău și povestea acfcea 
veche, cu arestarea lui Nelu ; terenul, era șubrezit de ipult. Și 
Eugen a început să lucreze zi și noapte, fără măsură, îptr-ade- 
văr ca un apucat. Si uneori se și poartă așa.

(Continuare în numărul de LUNI)
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Cită vreme există, pe de o 
parte, solicitări din partea u- 
nor persoane particulare sau 
întreprinderi și instituții pen
tru diverse activități efectuate 
de studenți cu retribuție, și, 
pe de altă parte, dorința stu
denților (presupunînd, evident, 
cdînpetența acestora în înde
plinirea satisfăcătoare a ser- 
yjciiloi’solicitate) de a efectua 
6 anume activitate, nu vedem 
de ce nu s-ar putea trece la 
modalități organizatorice a- 
decvate, înlesnind studenților 
pe scară largă, astfel de exer
ciții profesionale.

De altfel, o asemenea mă
sură este considerată de toată 
lumea ca fiind de bun augur, 
cu numeroase implicații pozi
tive. în esență, pentru că pot 
fi satisfăcute corespunzător 
cererile pentru o seamă de 
servicii, pentru că obligă pe 
viitorul specialist la un exer
cițiu al responsabilității pro
fesionale și pentru că se dă în 
acest mod posibilitatea studen
tului să realizeze venituri prin 
propria-i muncă.

. Vara trecută, experimenta
rea în mai multe uzine a prac
ticii unor studenți, din facul
tățile tehnice, prin angajarea 
la locul de muncă a evidențiat 
nu numai posibilitatea, ci și 
utilitatea unei asemenea 
concepții organizatorice. în 
același timp, se știe, mulțt 
studenți cu o calificare an
terioară sînt angajați, pen 
tru perioade de timp limitate, 
fie în timpul practicii, fie în 
lunile de vacanță, și își exer
cită meseria. Gama muncilor 
efectuate de studenți este însă 
mult mai largă — unii lucrea
ză la O.N.T., alții dau medita
ții ; orchestre studențești sus
țin vara programul muzical 
in unele stațiuni de odihnă. 
Ar putea fi încă extinsă, după 
opinia unor studenți. a con
ducerilor unor facultăți. Se

î
1
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AL CUI DISCIPOL SlNTEȚI?

SERVICII
STUDENȚEȘTI
RETRIBUITE

susține, de pildă, ca. in anii 
mari, studenții de la Matema
tică pot lucra ca programa
tori, cei de la Fizică sau Chi
mie in calitate de laboranți. 
cei de la Politehnică in pro
iectare ș.d.m.d. Evident, sînt 
necesare in acest scop regle
mentări legale, normative de 
încadrare pe anumite posturi.

Crearea cadrului organizato
ric adecvat efectuării unor 
servicii studențești retribuite
— dar numai de natură să 
pretindă o activitate în spe
cialitate — presupune insă și 
altp tăsuri:

- Lărgirea atribuțiilor con
siliilor A. S. din institute, ast
fel incit să centralizeze — și 
aceasta să o știe toată lumea
— varietatea solicitărilor de 
servicii și să le repartizeze a- 
celor studenți care se oferă să 
le îndeplinească, făcind în a- 
cest sens și o selecție în func
ție de nivelul pregătirii pro
fesionale. Ar putea fi luată în 
discuție chiar utilitatea înfiin
țării unor „birouri de infor
mare" la nivelul institutelor, 
acestea urmînd să răspundă 
judicios cererii și ofertei de 
servicii studențești.

— Alcătuirea, în funcție de 
profilul facultăților și anul 
de studii, a unui „nomencla
tor de servicii", care, definiti
vat prin colaborarea decana
telor cu diverse instituții, mi
nistere, cu precizările legale 
corespunzătoare, privind re
tribuirea, să inventarieze 
gama activităților pentru care 
studenții au deja pregătirea 
de specialitate necesara.

Prezentînd atenției forurilor 
competente aceste propuneri, 
mai precizăm că le socotim 
realizabile numai în măsura 
in care exercitarea unui anu
mit serviciu studențesc presu
pune afirmarea pregătirii sale 
profesionale. în specialitate, 
și nu-l sustrage de la îndepli
nirea obligațiilor în cadrul 
procesului de învățămint. De 
aceea, de sistemul organizato
ric propus nu vor putea bene
ficia, în raport de dorința ma
nifestată, decît cei mai bine 
pregătiți studenți. mai ales în 
perioada vacanțelor de vară, 
dar, de la caz la caz, conform 
specificului unor solicitări, și 
in timpul anului universitar.

într-un cerc științific stu
dențesc natura raporturilor 
dintre profesori și studenți 
poate avea caracter eficient 
numai dacă profesorul nu va 
interveni pentru a se substi
tui inițiativei studenților săi, 
ca să întărească ■această ini
țiativă și s-o facă astfel efec
tivă.

Adresînd mai multor stu
denți întrebarea „Ai cui dis
cipol sînteți ?“ — unii ne-au 
răspuns fără a ezita, numind 
cadre didactice de mare pres
tigiu : acad. Miron Nicolescu, 
acad. Grigore Moisil, 'acad. 
Caius Iacob, acad. Gheorghe 
Vrînceanu, acad. Nicolae 
Teodorescu.

De ce se consideră interlo
cutorii noștri discipoli ai a- 
cestor renumiți savanți ? 
Pentru că îi simt mereu a- 
proape : prieteni, îndrumă
tori, conducători de lucrări. 
Dar mai ales pentru că de la 
aceștia au învățat că știința 
începe a se organiza nu de 
la adunarea faptelor ci de la 
alegerea și înlănțuirea lor. 
Dacă nu apare dascălul — 
savant, prieten, îndrumă
tor —care să-i îndemne și 
să-i stimuleze spre creație, 
ei vor rămîne simpli „că- 
răuși“. Pentru studentul 
care își face ucenicia știin
țifică, adunarea faptelor, a 
cifrelor, contururile și mișcă
rile, manipularea microsco
pului sînt fără îndoială lu
cruri folositoare. Dar ele țin 
de abecedarul cercetării.

Pornind de la datele adu
nate studentul trebuie în
vățat să-și întemeieze con
cluziile. să-și organizeze ge
neralizările în sistemul nor
melor generale de orienta
re. Datele nu se adună pen
tru a ridica cu ele ziduri 
peste care privirea studenți
lor să fie oprită de a trece 
ci numai pentru a crea 
postamentul de pe care ei 
să-și îndrepte ochii cercetă
tori spre orizontul de miraj 
al infinitului. Auzim adesea 
vorbindu-se elogios despre 
cercurile științifice studen
țești de la Facultatea de ma
tematică-mecanică din Bucu
rești. Se rostesc nume de stu
dent! care creează, care își 
publică frecvent lucrări în

revistele de specialitate ce a- 
par în țară și peste hotare. 
Curiozitatea ne determină să 
consultăm statistica. Aflăm 
că dintre toate facultățile 
Universității aici sînt organi
zate cele mai multe cercuri 
științifice studențești, cu cel 
mai mare număr de studenți 
cuprinși în activitatea lor, că 
toți profesorii facultății — 
academicieni, membrii -cores
pondenți ai Academiei, doc
tori docenți — se -ocupă efec
tiv de îndrumarea studenți
lor cercetători.

Dar să mai consultăm și 
alte statistici. Facultatea de 
istorie : trei cercuri cu 57 
studenți; dintre îndrumători 
șase sînt profesori, doi con
ferențiari, cinci asistenți. Fa
cultatea de limbă și litera
tură română : 8 cercuri, cu 
142 studenți; dintre îndru
mători numai trei sînt pro
fesori, 5 conferențiari, 3 lec
tori și 2 asistenți. Un număr 
mare de profesori ai acestor

două facultăți n-au legătură 
directă cu cercetarea științi
fică studențească.

Sîntem tentați să așternem 
lingă aceste date statistice o 
apreciere citită într-un refe
rat întocmit de rectoratul 
Universității: „La Facultatea 
de istorie lucrări realizate de 
studenți în cadrul unor 
cercuri științifice nu depășesc 
stadiul unor lucrări de nivel 
mediu, departe de a putea 
fi valorificate". Adăugăm că ■ 
nici la Facultatea de limbă 
și literatură română nu se 
întâlnește o stare de fapt „pe 
roze".

Profesorul Mezincescu o- 
bișnuia să Intre în amfitea
trul anului I și să spună: „Am 
șase locuri în laborator; 
cine vrea să lucreze cu 
mine?“. Din fiecare serie de 
studenți, 6 tineri se puteau 
mîndri : „sîntem elevii profe
sorului Mezincescu". Mrazec, 
Pârvan și atâția alți savanți 
de la noi au făcut o pasiune 
din a-și descoperi urmași

printre studenții talentați. 
Cunoaștem și astăzi oameni 
de știință celebri care 
publică lucrări științifice 
împreună cu studenții lor 
(în această'privință se distin
ge colaborarea profeso-r-stu- 
dent statornioită la Faculta
tea de chimie) care se întâl
nesc cu studenții în labora
toare, în cabinele de lucru, 
îndrumindu-le îndeaproape 
pașii în cercetare. Cînd pro
fesorul e însă „ocupat1* și „nu 
are tâmp" să îndrume activi
tatea științifică a studenți
lor, rezultatele, dar mai ales 
resursele acestora rămîn în 
anonimat. N-ar fi mai normal 
însă ca îndrumarea studen
ților cercetători să fie cu
prinsă chiar în norma didac
tică a oricărui profesor uni
versitar ? Factorii de răspun
dere pot da, desigur, un răs
puns convingător.

Festivalul cinecluburilor stu
dențești, desfășurat de curînd la 
Timișoara, a oferit multiple satis
facții, dovedind concludent, 
prin filmele premiate, potențialul 
creator superior al unora dintre 
cineșmatorii studenți, capacitatea 
acestora de a se exprima, de a 
spurie, și prin film, ceva despre ei, 
despre lume. „Cap de afiș" rămî- 
ne desigur filmul timișorean „Că
rările apelor" (scenariu și regie : 
Vasile Crețu, imagine : Sandu 
Dragoș) o realizare ce copleșește 
prin-tonusul comunicării, prospe
țimea mărturisirii. Autorii săi 
„se miră" cu candoare, dar cu
getă în același timp matur, în- 
registrînd cu sensibilitatea acu
tă a copilului devenirile coti
diene ale vieții, într-o perma
nentă raportare metaforică la 
străvechile ritualuri populare, a- 
sbciate mișcării diurne a ele
mentelor fundamentale ale na
turii — priețpică sau ostilă omu
lui. Impresionează forța expre
sivă a „Legendei" (scenariu: 
I. Krăner ; regie M. Planchitin, 
imagine : K. Szeneghy, de la ci- 
neclubul „Gaudeamus" — Timi
șoara) jocul de ritmuri și armonii 
angulate într-o plastică deosebi
tă în „Relații simple" (realizat 
de studenții bucureșteni Vanda 
Mihuleac și Vasile Butnaru) ori 
„Compoziție în timp“ (autor: 
Florica Bugarschi, Cluj), concizia 
cu care, în alte trei filme ale ci- 
neclubului studențesc din Timi
șoara („Postumă", „Căderea" și 
„Sacrificiul") Gelu Mureșan 
a reușit să transmită, într-un 
limbaj prin excelență cinemato
grafic, gînduri adînci.

A fost binevenit, era pregnant

cinematografică oferite cu ama
bilitate (din păcate numai „fes
tivă") de Arhiva Națională de 
Filme — cadrul propice unei 
largi dezbateri de creație, al u- 
nui seminar colegial asupra fil
melor prezentate, problemelor 
creației cineamatorilor studenți. 
La recenta ediție, discuția a- 
nunțată (prețios și inadecvat) ca 
„dezbatere estetică" s-a consu
mat la un nivel foarte scăzut, 
covîrșită, cu puține excepții, de 
banalitate. Spre regretul tuturor, 
afirmarea opiniilor juriului (nu
meros, de altfel) a fost o spe
ranță neconfirmată, căci în sală 
au rămas numai o parte dintre 
membrii săi.

Un decalaj puternic marcat a 
fost ușor sesizabil între filmele 
premiate și celelalte. Au excelat 
în stângăcii mai ales filmele clu
jenilor — majoritatea realizate 
după scenarii anoste, didacticiste, 
vădind și neîndemînare în mînui- 
rea aparatului de filmat, puțină 
exigență la montaj. Justificarea 
prin inadecvarea unor condiții 
tehnice nu-i consistentă aici. Este 
mai degrabă vorba de nerăbda
rea copilăroasă cu care cineama- 
torii debutanți încep să filmeze 
cu „jucăria mult-dorită", înain
te să-și fi însușit suficiente cu
noștințe despre limbajul artei 
cinematografice, de a fi chibzuit 
asupra scenariului, întrebîndu-se 
„De ce filmează „Ce vor să 
spună cum afirma pe bună 
dreptate operatorul Sergiu Hu- 
zum — entuziast și consecvent 
îndrumător al cineclubiștilor 
studenți. Și goană după film 
„în toată legea", evitând — cu 
dispreț am zice — „reportajul

97-221-24I
Misterios număr de telefon ? 

Cifru ? Rebus ? Nu ! !! Pe 
scurt: Sîmbătă și duminică la 
cea de a Xl-a sesiune de comu
nicări a Politehnicii din Timi
șoara — bilanțul activității a- 
nuale a cercurilor științifice 
studențești — au fost prezentate 
97 de lucrări, rodul muncii in
dividuale sau >de grup a unui 
număr de 221 de studenți, acti- 
vînd în 24 de cercuri, In secția 
a V-a, „chimie", prezentarea 
lucrărilor a fost sinonimă jubi
leului celor 20 de ani de exis
tență a Facultății de chimie in
dustrială.

Formidabila 
metamorfoză

Clădirea unui fost CLUB 
NAUTIC, amplasat într-unul 
din cele mai splendide colțuri 
ale parcului Herăstrău (vecină
tatea Fîntînii „Miorița") este în 
prezent locuită (pe jumătate !) 
de două sau trei familii ale u- 
nor angajați ai I.C.A.B.-ului. 
Cealaltă jumătate, care se dără- 
pănează văzînd cu ochii — nu 
de gospodar — e folosită drept 
MAGAZIE de vechituri, coteț 
pentru găini și atelier al păian
jenilor. Studenții de la Arhitec
tură propun o metamorfoză ra
dicală a clădirii, prin transfor
marea ei în „CASA VACAN
ȚELOR". Au și elaborat un fas
cinant proiect de amenajare, 
prin contribuția consistentă a 
elanului, fanteziei și brațelor 
studențești. Se împotrivește ci
neva ? 1

Constantin Niculescu 
student în anul III la Facul
tatea de matematică — meca
nică :

— Realizasem pentru semi
nar o notă matematică. Asis
tentul mi-a cerut-o și... peste 
cîteva zile eram invitat în 
cabinetul de lucru al dască
lului, pe care îl consider 
maestrul meu : prof. dr. do
cent SOLOMON MARCUS.

Mi s-a deschis nu o ușă, 
ci o inimă.

GlfaHl

Desene de V.

ERRARE HUMANUM 3

CRIȘAN

ÎNCOTRO MERG
CINECLUBURILE

Andrei Weinreb 
student în anul V, Facultatea 
de matematică-mecanică :

— Pasiunea pentru astro
nomie a determinat partici
parea mea la activitatea unui 
cerc de cercetare în cadrul 
Observatorului astronomic. 
Prof. dr. docent CONSTAN
TIN DRÎMBĂ, membru co
respondent al Academiei, a 
fost primul meu îndrumător 
științific ; totodată, am găsit 
în domnia-sa un prieten mai 
mare.

George Georgescu 
student în anul IV, Facul
tatea de matematică — me
canică :

— De ce mă consider dis
cipol al prof. dr. docent 
GHEORGHE GALBORĂ ? 
Pentru că mă încurajează, îmi 
dă îndrumări, îmi împrumută 
cărți, stimulează colabora
rea mea cu cercetători din 
cadrul Institutului de mate
matică al Academiei. Dar 
mai ales pentru că — simt 
eu — are încredere în mine.

necesar acest Festival. Pentru că 
de patru ani, cei care, cu o inepu
izabilă cheltuire de energie, de 
pasiune, încearcă să creeze film 
în cinecluburile studențești, nu 
cunoșteau realizările celorlalte ci- 
necluburi, nu se raportaseră mai 
deloc la opiniile colegilor, la 
exigențele unui juriu de cineaști 
profesioniști. Festivalul a relevat 
exact „pulsul" activității cineclu- 
burilor studențești, a evidențiat 
imaginea a ceea ce va trebui să 
fie un Festival al cinecluburilor 
studențești superior afirmat ca e- 
veniment artistic. Asemenea ma
nifestare artistică se justifică, so
cotim, nu ca simplă gală de 
film studențesc, unde fiecare ci- 
neclub vine cu ce are, ci ca o 
competiție a celor mai bune 
producții. Dar, așa ceva presu
pune posibilitatea de a face o 
selecție reprezentativă, încă de 
la nivelul fiecărui cineclub (de 
ce nu al fiecărui oraș. centru 
universitar ? !), deci suficient de 
multe filme — în ultimă instan
ță posibilități mai largi de a fil
ma ca amator, membru al unui 
cineclub. Or, în momentul de 
față avem 16 centre universitare 
si numai 5 (cinci) cinecluburi — 
la cel din Iași realizate fiind 
exact două filme în patru ani.

Un Festival viitor va trebui să 
asigure, neapărat, printr-un pro
gram mai puțin încărcat — re- 
nunțînd la proiecțiile de cultură

filmat", „jurnalul de actualități 
universitare", „filmul-pilulă" — 
deosebit de utile ca exercițiu de 
operatorie, montaj, scenariu, sus
citând căutări de „idei cinema
tografice".

Cineamator student fiind, a 
face film mai bun înseamnă, 
într-o măsură foarte importantă, 
a filma și a lucra mai multă pe
liculă. Sînt însă, în momentul de 
față, suficient de multe dificul
tăți — evitabile desigur — în 
dotarea tehnică a cinecluburilor, 
o importantă doză de lipsă de 
solicitudine din partea organiza
țiilor comerciale (în magazine 
întârzie de ani de zile să apară 
aparate de filmat, peliculă cine
matografică, substanțe și mate
riale necesare pentru prelucrarea 
acesteia). Festivalurile viitoare ale 
cinecluburilor studențești își vor 
putea impune prestigiul pe măsură 
ce vor deveni un mijloc auten
tic de emulație și de consacrare 
a valorilor între valori, confrun
tând în competiție selecții din 
filmele realizate în cadrul unei 
mișcări largi, de masă a cine
cluburilor studențești. în prezent 
aceasta este pe cale de a se în
firipa și are nevoie de sprijin.

25 martie — 25 aprilie. București, Sala din str. dr. Sion 
nr. 2; EXPOZIȚIA DE ARTE DECORATIVE A STUDENȚI
LOR INSTITUTULUI DE ARTE PLASTICE „NICOLAE 
GRIGORESCU"

19—21 aprilie, Iași, Casa de cultură a tineretului și stu
denților: FESTIVALUL ARTEI STUDENȚEȘTI. EVOLUȚIA 
ANSAMBLURILOR DE ESTRADA.

15—30 aprilie, București. Casa de cultură a studenților: 
Primul salon de artă fotografică al studenților din Capitală.

23—28 aprilie, București, Sala de spectacole a „Palatului 
Pionierilor0: FESTIVALUL FOLCLORIC STUDENȚESC.

28 aprilie. București. Muzeul Satului: SPECTACOL FOL
CLORIC FESTIV SUSȚINUT DE FORMAȚIILE PREMIATE. 
PARADA PORTULUI POPULAR, PE TRASEUL MUZEUL 
SATULUI — ARCUL DE TRIUMF — PIAȚA VICTORIEI.

1—30 aprilie: CUPA PRIMĂVERII — CONCURS SPOR
TIV DE MASĂ, PE ECHIPE, PENTRU STUDENȚII ANI
LOR I—IV DIN ÎNTREAGA ȚARĂ. PROBE: ALERGĂRI 
100 M; ARUNCAREA GREUTĂȚII; SĂRITURĂ ÎN LUN
GIME. POT PARTICIPA ECHIPE DE 100 STUDENȚI SAU 
60 STUDENTE. ECHIPELOR CÎȘTIGĂTQARE — 8 ZILE DE 
VACANȚA ÎN DELTA DUNĂRII ȘI „CUPA PRIMĂVERII0.
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studenților:
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Oră de laborator
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dimineața !...

— Bună 
portar !

— Bună

seara, tovarășe

Studenți -pe scena Festivalului artei studențești

Se spune uneori că se acordă 
prea mult timp activității artis
tice în facultăți; că asemenea 
„preocupări secundare", care rup 
din timpul studenților, limitează 
efortul principal: învățătura or
ganizată. Dar o analiză făcută de 
noi în facultățile Universității și 
Institutului de medicină din Ti
mișoara a scos la iveală în cazul 
studenților cu rezultate slabe la 
învățătură pricini care nu țin de 
„atracția* altor preocupări, ci de 
lipsa de atracție către cele esen
țiale...

Așa că nu putem împărtăși pă
rerea acelora care vădesc tendința 
inițierii unui număr restrîns de 
manifestări cultural-artistice la 
care să participe toți studenții 
pentru a „ocupa" cît mai puțin 
din timpul acestora. Firesc ar ti 
ca repertoriul serilor culturale 
studențești să satisfacă exigențele 
și dorințele tinerilor în funcție de 
pasiunile lor, de preocupările lor 
diverse. E greu de crezut că toți 
studenții unei facultăți sau a unui 
institut au aceleași pasiuni, ace
leași preocupări, aceleași dorințe. 
Diversificarea sistemelor de. di
vertisment n-are drept scop crea
rea unor „ocupații" în timpul 
liber — ci încearcă a da acestuia 
o semnificație superioară : afir
marea talentelor și aptitudinilor 
studențești, informarea culturală 
largă a studenților, destinderea,

recrearea. Franklin spunea : „Tim
pul liber e un timp în care tre
buie să faci ceva folositor". In 
București, la Cluj, la Iași, de pil
dă, muzica a devenit o prezență 
cotidiană în viața culturală a 
studenților. Spectacolele teatrale, 
de operă, concertele simfonice, 
corale, de muzică ușoară, acțiu
nile publice ale celor trei conser
vatoare dau un profil interesant

reștene. Este îmbucurător să în- 
tîlnim în tot mai multe facultăți 
un spirit de colaborare real și e- 
ficient, un spirit de emulație care 
să antreneze deopotrivă pe acti
viștii organizațiilor de tineret, pe 
studenți și (de ce nu ?) pe pro
fesori în pregătirea unor foarte 
interesante manifestări culturale 
care îmbogățesc și dau farmec 
vieții universitare...

duminică toată ziua. Cum e folo
sit ? Avem suficiente date care ne 
arată că în facultățile timișorene 
de cele mai multe ori acest timp 
e lăsat la voia întîmplării, deși se 
vorbește atît de mult despre or
ganizarea lui. Ni s-a întîmplat la 
universitate să primim invitația : 
„veni ți sîmbătă la noi; avem o 
acțiune grozavă". Și într-adevăr 
„carnavalul primăverii" a fost rea-
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și variat vieții culturale. La Iași 
au loc concerte simfonice în fa
cultăți, cu un repertoriu adecvat, 
alcătuit din lucrări accesibile, dar 
alese din zona „muzicii noi". Or
ganizarea unor spectacole de tea
tru pentru studenți, cu opere de 
frunte ale dramaturgiei românești 
și universale în distribuții valo
roase, însoțite de comentarii ale 
unor valoroși critici de teatru, a 
intrat în obișnuința multor comi
tete U.T.C. din facultățile bucu-

O anchetă printre studenții ti
mișoreni dovedește că, de obicei, 
în cursul săptămînii se acuză o 
acută „lipsă de timp". Cele 
două-trei ore care rămîn zilnic în 
afara programului de cursuri și 
studiu individual sînt rezervate 
lecturii, vizionării unor spectacole, 
concerte, plimbări, discuțiilor co
legiale. Timpul liber e însă con
siderat timpul cuprins în ultimele 
două zile ale săptămînii, mai 
exact sîmbătă după-amiază și

lizat meritoriu. Dar nu schimbă 
în esență peisajul studențesc timi
șorean. Acest peisaj prezintă 
deocamdată o imagine de ansam
blu static, mai ales sub aspectul 
„repertoriului" tratat adesea nu 
fără un procent de schematism. 
Studenții rămîn departe de facul
tate în timpul lor liber, atîta vre
me cît nu se. insistă în direcția 
diversificării formelor de răspîn- 
dire a valorilor culturii.

Cînd spunem „viață culturală

a unei facultăți" înțelegem că nu 
este vorba de ceva care poate fi 
impus prin instrucțiuni, ci este 
expresia unei multitudini de re
lații care, dacă nu există, pot fi 
create și trebuie create. E mono
ton să citești ’mereu pe afișe care 
anunță manifestările culturale : 
„reuniune"..., „vizionarea unui 
spectacol de teatru"...., „viziona
rea unui film"...

Exigențele studenților sînt acum 
foarte ridicate, ei vor cît mai 
multe întâlniri cu oameni de 
seamă, reprezentanți ai vieții po
litice, științifice și culturale, do
resc cluburi pe „specialifăți” — 
cluburi de teatru, cluburi de 
film, de muzică, de poezie, do
resc în facultăți cercuri de cul
tură cinematografică, de artă plas
tica etc, etc.

„Studioul dramatic al Universi
tății" e doar un început, o primă 
„evadare" din sfera tendințelor 
de uniformizare a modului de pe
trecere a timpului liber. Deocam
dată însă această sferă mai ră
mîne prinsă într-o „centură de 
siguranță". Pentru activiștii cul
turali din facultățile timișorene, 
desprinderea centurii de siguran
ță e o datorie ce reiese din man
datul acordat de colegi în alegeri. 
E o acțiune de onoare, de noblețe 
etică.

„Numai așa 
ajungeți departe'1

Cu asemenea afirmații pe a- 
fișe cu litere de-o șchioapă, în 
vâzul lumii, comisia de turism 
a Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu" ignoră în mod voit 
existența automobilului, autoca
rului și trenului! Studenții sînt 
invitați insistent la excursii 
ciclo-turistice de una sau două 
zile pe malul lacului Snagov. 
Celor care nu dispun de alte 
mijloace de locomoție li se oferă 
posibilități de închiriere a bici
cletelor. Facem aici cuvenita 
rectificare : Nu-i adevărat că 
doar pe bicicletă se ajunge de
parte. Ci și...

Festivalul 
folcloric 

- edifia 1968
Programul — ne scrie studen

tul SILVIU TRUȘCĂ — inse
rează nu numai concursul for
mațiilor și ansamblurilor folclo
rice din diferite centre univer
sitare ale țării, ci și o consfă
tuire a cercurilor științifice — 
cu secții de folclor literar, mu
zical și cultură materială. Spec
tacole ale Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale", cu piese de inspira
ție folcorică, întîlniri cu rap
sozi populari și expoziția ma
terialelor folclorice culese de 
brigăzile complexe de studii 
și documentare vor fi, de ase
menea, atracții de succes în zi
lele Festivalului.

Căutafi „apă vie"
In egală măsură apreciată de 

studenți și întreprinderile be
neficiare, activitatea „biroului 
studențesc de proiectări" de ia •*' 
Facultatea de tehnologia cons
trucțiilor de mașini din Brașov 
a încetat anul acesta. Dacă 
scepticismul administrativ și 
inerția organizatorică nu pot fi 
învinse pe căile obișnuite, su
gerăm folosirea „apei vii" pen
tru reanimarea acestei prețioase 
inițiative.

Secretul
„farfuriilor 
zburătoare"

. Cu apetitul pentru noutăți in
citat de lectura unor articole 
științifico-fantastice găsite prin 
ziare și reviste, studenți de la 
Academia de studii economice 
au simțit nevoia informării ri
guroase, complete.

Ca urmare a invitației adresa
te de comitetul U.T.C. din insti
tut, Ion Corvin Singiorgian, di
rectorul Observatorului Astro
nomic, a ținut săptămîna trecută 
o prelegere detaliată în fața 
curioșilor. Dacă doriți amănun
te despre secretul „farfuriilor 
zburătoare", adresați-vă direct 
studenților-economiști. Sau, ur- 
mați-le inițiativa.

Redactorii paginii : 
Ion T^ONAC 

Adrian VASILESCU



RAPORTUL COMITETULUI DE
CONDUCERE PE ȚARĂ AL

UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

personalități de 
pentru uniunile 
rol deosebit de

Conferința pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plastici, — precizează 
raportul — își desfășoară lu
crările într-o perioadă de ge
neros avînt al tuturor energii
lor creatoare ale poporului ro
mân angajat în opera vastă de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste. Hotărîrile Congresu
lui al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român, care au statornicit 
acest vast și stimulator pro
gram de lucru, sînt transpuse 
în viață de muncitori, de ță
rani, de intelectualitatea noas
tră. cu deplina convingere în 
noblețea idealului societății 
socialiste, în care omul își fău
rește propriul destin, își dez
voltă și îmbogățește personali
tatea cu înalte valori intelec
tuale și etice.

în acest cadru istoric, opera 
de artă este chemată să parti
cipe efectiv la procesul de 
îmbogățire spirituală a poporu
lui, de aici decurgi nd atît pen
tru artiști, ca 
cultură, cît și 
de creație un 
important.

Tot mai puternică este legă
tura dintre artiști și aspirațiile 
și interesele majore ale po
porului, așa cum în trecut 
făuritorii culturii și artei ro
mânești au fost profund legați 
de lupta pentru libertate' so
cială și națională, de frămîntă- 
rile și aspirațiile celor mulți. 
în patria meșterilor zugravi 
ai Voronețului, în patria lui 
Grigocescu, Luchian .și Brân- 
euși, în patria anonimilor fău
ritori de frumos, artistul are 
astăzi nobila menire să uneas
că organic marile tradiții ale 
artei naționale și universale, 
cu valorile spirituale repre
zentative pentru epoca socia
listă.

împlinirea acestor aspirații 
și îndatoriri patriotice se desă
vârșește în condițiile genera
toare de noi energii spirituale 
ale politicii partidului și statu
lui nostru, încununată de re
marcabile succese atît*pe plan 
intern cît și în relațiile inter
naționale. Ne simțim profund 
atașați de această politică — 
se spune în raport — pentru că 
ea exprimă interesele poporu
lui din care facem parte și că
ruia înțelegem să-i devotăm 
întreaga noastră activitate.

Subliniind importanta răs
pundere cetățenească a crea
torilor, venind în întîmpinarea 
nevoilor specifice actului de 
creație, partidul nostru a pre
conizat și înfăptuit o serie de 
măsuri care asigură artiștilor 
condiții mereu mai bune de 
activitate și un loc de presti
giu în viața socială.

Raportul se referă în conti
nuare pe larg la activitatea 
Uniunii în perioada 
Conferințe (1963—1968), 
ciindu-se că principala reali
zare a mișcării noastre 
tice privește diversificarea per
manentă și dinamica sporită 
a forțelor creatoare, fapt care 
se asociază unui efort susținut 
pentru afirmarea artei româ
nești în contextul larg al ar
telor contemporane. Multilate
rala desfășurare a talentelor 
constituie temeiul unei apre
cieri pozitive a perspectivelor 
noastre artistice. S-a conturat 
în acești ani un proces de dez
voltare tot mai complexă a 
artei plastice, care năzuiește 
să cuprindă sensuri tot mai 
bogate ale reflectării realități
lor noastre, îmbinînd respectul 
pentru marile tradiții națio
nale, cu investigarea artei con
temporane din lumea întreagă.

Succese se pot consemna în 
toate domeniile plasticei, fie 

• că e vorba de pictură și sculp
tură, de artă monumentală și 
decorativă, de grafică și sceno
grafie sau de critică. Expozi
țiile colective, anuale și bie
nale organizate cu regularitate 
în București și în țară, au ofe
rit cadrul unei confruntări 
statornice a forțelor creatoare, 
în acest context, au fost re
marcate o serie de expoziții, 
în care au figurat lucrări ale 
unor artiști cu îndelungată ex
periență și mare originalitate, 
ca și ale artiștilor — români și 
din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare —ajunși la o îm
plinire semnificativă în ultimii 
ani. Remarcîndu-se contribu
ția pozitivă pe care au adus-o 
în acești ani tinerii artiști, în 
raport se arată că în orienta
rea acestor talente un rol de 
seamă revine cenaclului tine
retului. Uniunii Artișilor Plas
tici și Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, pentru a-i 
ajuta să găsească un drum 
spornic și să-și dezvolte per
sonalitatea originală.

In ceea ce privește prezența 
artei românești peste hotare, 
este remarcată sporirea nu
mărului de expoziții organi
zate în străinătate — recoman- 
dîndu-se pe viitor în această 
direcție o mai riguroasă selec
ție a lucrărilor și o mai bună 
programare și organizare a lor.

în dezvoltarea vieții noastre 
artistice, o pondere mai mare 
au căpătat-o critica de specia
litate, dezbaterile și schimbul 
viu de idei.

Raportul subliniază apoi că 
artiștii plastici au datoria de a 
răspunde cu căldură cerințelor 
publicului contemporan, care 
se apropie astăzi cu tot mai

dintre 
apre-

artis-

multă simpatie și înțelegere de 
opera de artă.

..Marii oameni de cultură, 
adevărații artiști — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
raportul prezentat la Congre
sul al IX-iea al Partidului Co
munist Român — au exprimat 
în operele lor realitatea vre
mii, au fost alături de popor, 
pe care l-au ajutat și însufle
țit în lupta pentru o viață mai 
bună, pentru progres social. 
Cu atît mai mult creatorii de 
artă ai societății socialiste tre
buie să se identifice cu aspi
rațiile celor ce muncesc, să slu
jească țelul măreț al unei vieți 
tot mai fericite pentru întregul 
popor".

în această lumină, trecînd 
la o amplă analiză a proble
melor actuale ale dezvoltării 
artei plastice românești, rapor
tul subliniază că, în contextul 
cerințelor societății noastre 
contemporane, lucrările capa
bile să transmită un convingă
tor mesaj umanist nu au, în 
ansamblul creației ultimilor 
cinci ani. ponderea cuvenită. 
Arta noastră actuală n-a ză
mislit destule opere îndrăznețe, 
care să reflecte amplu viața 
„de aici“ și „de astăzi.**. Liber
tatea de creație trebuie înțe
leasă tocmai ca o vibrantă dis
ponibilitate față de cerințele 
societății, ea este o altă față a 
responsabilității sociale, asu
mate lucid de fiecare dintre 
artiști, ca un mod de a îmbina 
armonios mobilurile acțiunii 
colective cu acelea ale creației 
individuale.

Arta românească din zilele 
noastre se poate afirma, într-o 
deplină originalitate, numai în 
măsura în oare reflectă anga
jarea unor registre de conștiin
ță mai adînci, implică răspun
suri la nevoile proprii socie
tății noastre, la întrebările 
esențiale ale omului ce-și 
transformă mediul.

Dezvoltarea artei românești 
contemporane trebuie să evite 
deopotrivă tendințele înguste 
de izolare a gmdirii noastre 
estetice, ca și tendințele 
de preluare necritică a expe
riențelor străine, de ignorare 
a esenției noastre proprii. Una 
din problemele centrale ale 
creației este preocuparea de a 
da expresie originală mediului 
artistic românesc. înclinația 
modernă pentru sistemul gin-' 

. dirii sintetice și pentru conci- 
ziunea limbajului își poate 
găsi în universul de forme al 
artei noastre populare și al ar
tei culte crescute de veacuri 
pe trunchiul ei, un repertoriu 
vast de soluții. Negativ este 
însă faptul că se încearcă prea 
puțin pătrunderea în universul 
de gîndire al acestor creații 
populare românești, artiștii 
preluînd adesea din ele doar 
forme ca ornament. Pentru 
destui artiști problemele artei 
contemporane se reduc doar 
la aspecte strict tehnice și for
male, la căutări de limbaj. Le
gătura cu realitatea este, pe 
răstimpuri foarte largi, înlo
cuită cu așa-zisele „experimen
tări", care nu întotdeauna por
nesc dintr-o autentică nevoie 
a artistului de a-și adecva mij
loacele de expresie țelului de
clarat — de a cuprinde sensu
rile realului ; ele se reduc a- 
desea la preluarea de-a gata, 
la imitarea exterioară a pro
cedeelor unor maeștri străini, 
a protagoniștilor unor curen
te de cele mai multe ori insu
ficient studiate și înțelese.

Trebuie să ne fie clar că nu 
putem contribui la cultura 
universală decît printr-o artă 
a noastră, a României socia
liste ,printr-o creație cu un 
timbru specific și că, „inovînd" 
prin preluarea unor forme fău
rite în alte climate morale și 
geografice, riscăm să propa
găm, fără voia noastră, chipuri 
de a vedea lumea adeseori in
compatibile cu treapta de 
dezvoltare organică a artei 
noastre contemporane, incom
patibile cu concepția socialistă 
de viață.

Referindu-se la pictura cu 
un conținut cert de idei, ra
portul relevă că unii artiști 
au ajuns să nesocotească posi
bilitățile pe care le oferă tema; 
portretul, scena de gen, com
poziția istorică etc., sînt ge
nuri care permit suficiente 
modalități inovatoare practi
cate de pe pozițiile contempo
raneității. Gen de o importanță 
majoră în viața noastră artis
tică, în directă conexiune cu 
mediul social, artele monu
mentale lasă uneori să se evi
dențieze lipsa unei unități 
de vederi, a unei gîndiri în
chegate. a unui program clar 
în îmbinarea armonioasă a 
rostului funcțional cu cel strict 
decorativ al operelor.

Deși efortul care s-a depus 
în ultimul timp pentru stimu
larea artelor decorative este 
meritoriu, se înregistrează și 
aici unele cauze care împiedică 
pătrunderea mai largă a obiec
tului de artă decorativă pe 
piață, la prețuri accesibile. 
Totodată, se recomandă o par
ticipare mai largă a artiștilor 
la înfrumusețarea aspectului 
urban și proiectarea produse
lor de estetică industrială.

Priceperea artiștilor noștri 
n-a fost folosită îndeajuns în 
crearea ambianței estetice a 
orașelor noastre. Strada, vi

preponderentă este arta de 
idei, ce-și asumă responsabili
tățile istorice ale epocii. 
Arta trebuie să se adreseze 
oamenilor. Mesajul artei noas
tre contemporane trebuie să 
fie în deplin acord cu gîndirea 
despre Iunie și viață a oameni
lor muncii care au dreptul 
să-ș vadă oglindite în artă as
pirațiile și realizările.

Amplul proces de perfecțio- B 
nare continuă a metodelor de 
conducere și organizare, pe 
toate planurile, a vieții econo- B 
mice și sociale din țara noas
tră ne îndeamnă să ne punem, 
cu cea mai profundă seriozi- B 
tate. problema îmbunătățirii 
metodelor noastre de lucru, a _ 
stilului de muncă al Uniunii B 
și al conducerii sate. In acest 
sens în raport sînt expuse sar- 
cinile care trebuie să preocu- B 
pe noua conducere a Uniunii

trina, localurile publice, fin- 
mele, reclamele etc, — nu be
neficiază în măsură sufieientă 
de contribuția artiștilor plas
tici care ar putea conferi ca
drului cotidian de viață fru
musețea cuvenită. In Capita
la noastră, dar și îp celelalte 
centre ale țării, se resimt acut 
absența artistului, în realiza
rea elementelor de decorare 
urbană deși se cheltuiesc sume 
importante în acest scop.

Ocupîndu-se de problema 
formării cadrelor, raportul a- 
rată că îrjvățămîntul artistic- 
superior se impune să fie mai 
eficace și mai ancorat în con
temporaneitate. să fie atrași la 
munca didactică tot mai mulți 
artiști prestigioși.

Este menționată apoi respon
sabilitatea criticii, a revistei 
„Arta Plastică" în promovarea 
adevăratelor vaFori, în stimu
larea și orientarea fenomenu
lui de creație, în educarea pu
blicului, în formarea curente
lor de opinie, a climatului ar
tei. Se simte lipsa lucrărilor 
teoretice și â marilor studii de 
sinteză, în critică, deși avem 
forțele teoretice capabile să le 
întreprindă. Contribuția qriticij 
de artă va trebui să fie mai de
cisă. mai fecundă. Criticii tre
buie să demonstreze competen
ță și fermitate ideologică și etni
că. consecvență nedezmințită în 
criteriile de ierarhizare valori
că, un sentiment viu al calită
ții și o responsabilitate deplină 
față de nevoile spirituale ale 
poporului nostru^

In vederea dezvoltării gus
tului pentru frumos și a ridi
cării nivelului cunoștințelor de 
artă al tinerelor generații, în 
raport se propune introduce
rea în învățămîntul de cultură 
generală a unor cursuri de ini
țiere în istoria și practica ar
telor.

O atenție mai mare trebuie 
dată dezvoltării activității din 
filialele Uniunii, prin asigura
rea unor manifestări artistice 
de calitate în principalele 
centre ale țării, prin atragerea 
elementelor valoroase din pro
moțiile celor două institute de 
artă plastică, într-o mai largă 
măsură, spre aceste centre și 
asigurarea de condiții cores
punzătoare de creație. Oglin
direa creației din țară, ar tre
bui făcută mai frecvent și 
mai larg de critici, atît în pre- activitatea Fondului Plas-
sa centrală și locală, la radio 
și televiziune, ca și în revista 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Formele de manifestare pu
blică ale vieții artistice exis
tente astăzi încep să apară ca 
insuficiente — se relevă în 
continuarea raportului. Tre
buie create condiții prielnice 
pentru desfășurarea, pe un 
front mai larg, a confruntării 
dintre artiști și public. Struc
tura însăși a producției artis
tice trebuie să țină seama în 
primul rînd de nevoile socie
tății. Toate acestea comportă 
reexaminarea unor stări de 
lucruri, inițierea de noi forme 
de activitate, introducerea 
unor măsuri care să reglemen
teze diversele activități din 
sfera creației artistice și cir
culației operelor de artă. Este 
firesc să ne punem problema 
ce dăm publicului larg, cum 
răsplătim masele, din activi
tatea productivă a cărora se 
întreține cultura unui stat so
cialist. în peisajul artei ro
mânești, în cuprinsul căruia 
se cristalizează astăzi modali
tăți estetice atît diverse,

Un tînăr vinde paie. Sînt ale 
fih lui, reprezintă remunerația de 

tehnician în C.A.P. Nu, nu este 
nici o aluzie la aportul muncii 

• sale în cooperativă. Doar un 
mod de a plăti cu zile-muncă 
absolvenții școlilor tehnice agri- 
cole. Unii primesc paie, alți fin, B tinii prune, alți coceni. Fiecare 
cooperativă își salarizează teh
nicienii din ceea ce îi priso- B sește.

Puțini au rămas în coopera
tive agricole. Unii s-au angajat 

• la I.A.S., cei mai multi nu mai 
lucrează în agricultură : sînt 
barmani, taxatori JLa I.R.T.A., 

A funcționari la poștă, controlori B bilete la cinematograf etc. 
etc.

— Din 64 cîți am absolvit B școala tehnică din Brad, în 
anul 1966, ne-am întîlnit recent 
la un instructaj doar patru. Din 
jenă ne-am lăudat între noi că 
sîntem plătiți cu 800 lei și 20 
zile-mUncă. Aștept să-mi expire 
contractul — ne spune tînăra 
Ana Cornea, din C.A.P. Bogdă- 
nești, județul Vîlcea. și plec 
și eu.

„Decît să fi urmat această 
scoală patru ani, mai bine ră
mâneam în C.A..P, învățam alte 
lucruri și mi-ar fi fost mai ușor 
să trăiesc" — scrie Lucia Criș- 
tea din comuna Ivești, județul

le 
se

produsele, unde și cînd să 
valorifice și, în fond, cu ce 
întreține el pînă la recoltare 
știind că majoritatea nu lu
crează în comunele natale ? Și 
paznicul din comună are un sa
lariu stabil. Noi am sesizat. Dar, 
parcă există o frică, o reținere 
inexplicabilă în revizuirea a- 
cestui sistem. Parcă Uniunea 
Națională n-ar avea economiști.

Deci, iată că una din mese
riile satului contemporan 
împotmolește în proceduri 
sisteme financiar-birocratî-ce 
a căror remediere nimeni nu 
gîndește. Si, astfel, mii de
neri care și-ar putea aduce con
tribuția la dezvoltarea agricul
turi, sînt tentați să-și găsească 
alte meserii, ca și cum satul 
n-ar mai avea nevoie de ei. 
N-are intr-adevăr satul nevoie 
de ei ?

54 de tineri s-au adresat Con
siliului Superior al Agriculturii 
cerînd un sfat, fi 
agricole care 
școală, deci au suportat 
tuelile, stabilind obligații 
tractuale cu absolvenții, 
nevoie de ei. posturile 
ocupate 
pregătire 
liberează 
din care__ ___  -- .
asigura locuri de muncă. Alte

se 
și 
la
se 
ti-

Cooperativele 
i-au trimis la 

chel- 
con- 
n-au 
fiind 
fără 

e-
de cooperatori 

școlară. Li se 
chiar adeverințe 

rezultă că nu le pot

adueîndu-și contribuția nemij
locită la ridicarea satelor. Tra
diția ne obligă. Echipe inter- 
disciplinare de specialiști tineri 
pot alcătui nuclee deosebit de 
eficiente, acum cînd satul ca
pătă trăsături noi de natură de
mografică și socială, cînd pre
zentul și viitorul satului este 
într-un proces continuu de ur
banizare.

Am investigat opiniile_ elevi
lor din clasa a VIII-a în mai 
multe sate aile județelor Argeș 
și Vîlcea. Unde se văd ei trăind? 
Ce-i atrage ? Ce-i fascinează ? 
Ce profesie iși aleg ?

Considerarea cifrelor, rezul
tate din investigația de opinie 
practicată de noi,. demonstrează 
că mai mult de 75 la sută din 
generația aflată la 
destinului profesional 
dreaptă către funcții

răscrucea 
se în- 

___ intelec
tuale (profesori, învățători, avo- 
cați etc) sau funcții intelectual- 
tehnice (ingineri, maiștri) ; So
ciologia învățămîntului ar tre
bui să intre în alertă cunoșcînd 
că din totalul de 164 de elevi din 
clasa a VIII-a doar trei inten
ționează să rămînă în profesie 
agricolă. 135 preferă în general 
profesii citadine, profesii care 
să poată fi exercitate în condiții 
citadine.

Pe ce se bazează preorienta- 
rea profesională a acestor 
elevi ? Este o meserie onorată, 
„fiindcă poți să dai dispoziții", 
„e bănoasă", „fiindcă vreau sa 
devin cineva", „deoarece porți 
uniformă" etc., etc. Atît preo- 
rientarea, cît și orientarea pro
fesională. ne lîngă alte ele
mente, au nevoie de cunoaște-

tei noastre plastice. îmbinarea ® SOCIOLOGIA SA
muncii colective, a dezbateri
lor temeinice și aprofundate a 
problemelor în organele de 
conducere ale Uniunii, în sec-
ții și filiale eu precizarea cla-e Bl B ill IF WT ‘ M H W IU Bl OL
ră a răspunderilor indi vidua-X ■ BJ j| Jj | || || JjIlL B 1 M j| JljILle, ’va contribui la îmbunătă- B 
țirea întregului cadru organi
zatoric, la statornicirea celui 
mai prielnic și stimulativ cli- B 
mat pentru toate elanurile ge
neroase. pentru 
mai consecventă 
și calității.

Mai mult decît 
buie să stea în atenția viitoarei 
conduceri a Uniunii problema 
stabilirii unor raporturi mai 
strînse și mai eficiente între 
artă și societate, a găsirii celor 
mai bune metode pentru ca 
arta să pătrundă mai larg în 
viața publică. Sînt, desigur, 
necesare pentru aceasta, unele 
măsuri de ordin legislativ la 
elaborarea cărora, de altfel, 
sîntem chemați să luăm parte. 
Totodată, sînt necesare mai 
multe săli de expoziții, de ga- 
leri de artă, cu profil distinct, 
dinamice, cadru atît de necesar 
unei ambințe firesc diversifi
cate, de discuții, de comunica
re între artiști.

Raportul subliniază apoi ne- a 
cesitatea stabilirii de relații ™ 
mult mai strînse și mai efi
ciente cu Uniunea Arhitecților. 
pentru problemele artei monu- “ 
mentale, cu celelalte Uniuni 
de creație. Trebuie îmbunătă- a 
.țită activitatea Fondului Plas-" 
tic, organizație economică a 
Uniunii, condusă și controlată fib 
direct de Uniune, al cărei rol 
în sprijinirea materială a crea- 
ței este atît de important. ®

In contextul legii cadrul de 
funcționare a uniunilor de B 
creație, pregătită actualmente 
de Comitetul de Stat pentru a 
Cultură și Artă, mari posibi- 
lități pentru realizarea obiec- 
tivelor stabilite Uniunii Ar-B 
tiștilor Plastici, sînt consem
nate în noul statul al Uniunii, B i 
al cărui proiect este supus 
dezbaterii și aprobării Gonfe- 
rinței.

In încheierea raportului se 
exprimă convingerea că lucră- B 
rile Conferinței vor defini și 
mai limpede căile și mijloace- B 
le prin care artiștii pot înzes
tra patrimoniul spiritual 
țării cu noi opere capabile 
slujească mărețul efort 
poporului nostru, condus de W 
partid, pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului, pen- B 
tru îmbogățirea artelor și 
turii românești cu valori 
rabile, demne de epoca pe 
o trăim.

promovarea 
a talentului W

aricind tre-

O

al 
să 
al

• „Rolul" paielor in orientarea profesională • Cooperativă agricolă de pro
ducție trebuie să prevadă integrarea profesională a generațiilor viitoare?
• Există profiluri ale profesiilor agricole? • Cine alimentează tentația de

evadare rurală ?

Galați. Consiliului Superior al 
Agriculturii.

48 257 de tineri au absolvit 
pină acum școlile tehnice agri
cole. Peste 9000 lei costă pregă
tirea școlară a unui tehnician. 
Cîți dintre aceștia lucrează în 
agricultură ?

— De unde să știm noi ? — 
ne răspunde cu o întrebare di
rectorul Direcției învățămint 
din Consiliul Superior al Agri
culturii, NICOLAE BEȚIVU. 
Noi ne ocupăm de ei pînă la 
plasarea în producție. Mai de
parte, munca, salarizarea de
pind de organizațiile locale, de 
înțelegerea fiecărei cooperative. 
Nu există un sistem unic, un 
nomenclator de salarizare, spre 
deosebire de cei din întreprin
derile agricole de stat unde teh
nicieni cu aceeași Scoală sînt 
plătiți între 1300—1800 lei. De 
altfel, aceste școli sînt în lichi
dare.

Bătem la alte uși. Amabil, 
profesorul univ. DAVID DAVI- 
DESCU, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, 
ne spune:

— Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole consideră 
echitabil să plătească pe toți cei 
care lucrează în cooperative în- 
tri-un singur mod : cu zile- 
muncă. Total nestimulator. 
Munca tehnicienilor, de o anu
me calificare, nu poate fi re
munerată cu aceleași zile-muncă 
cuvenite unui simplu coopera
tor. în plus, chiar, cooperato
rului i se pune la dispoziție și 
un lot personal pe care poate 
cultiva ce dorește.

Unde să-și depoziteze tînărul

unități nu-i primesc condițio- 
nîndu-le angajarea de o negație 
de la Consiliul Superior al A- 
griculturii. „Ce să facem ? Sîn- 
tem purtați pe drumuri. De ce 
s-au mai cheltuit bani cu șco
larizarea noastră dacă nu este 
nevoie de tehnicieni !“ O între
bare legitimă căreia C.S.A. îi 
propune următoarea soluțio
nare : „Direcțiile agricole jude
țene să dispună încadrarea a- 
cestor tehnicieni în alte sec
toare de activitate în afara a- 
griculturii, deoarece pot cu
noaște concret necesitățile lo
cale.“

Cam tardivă soluție. Dar mai 
apare și întrebarea : C.A.P.-ul 
trebuie să prevadă integrarea 
profesională a generațiilor vi
itoare ?

— Bineînțeles, ne răspunde 
profesorul universitar D. Davi- 
descu. O întreprindere agri
colă. fie cooperativă sau între
prindere de stat, trebuie să se 
considere o unitate economică, 
cu un anume volum de muncă, 
cu un anume necesar de brațe 
de muncă cărora să le poată a- 
si?ura cîștiguri onorabile. Res
tul tineretului să fie orientat 
spre alte profesii.

Dar cine și pe ce bază stabi
lește această orientare ? Cîți so
ciologi, studiind problemele de 
diversificare a producției agri
cole socialiste, au făcut pronos
ticuri în acest sens ? Serviciul 
social, înființat cu ani în urmă 
în țara noastră de sociologul 
Dimitrie Guști preciza obliga
tivitatea pentru diferite catego
rii de studenți ca în timpul 
practicii sau după absolvire să 
studieze fenomenele, realitățile,

rea multilaterală a marelui la
borator al producției naționale. 
Ce face școala, organizația 
U.T.C. în acest sens ? Profeso
rul Oprea Gheorghe, secretar 
al comitetului U.T.C. din co
muna Cremeneni, județul Vîlcea, 
ne spunea :

— Dacă socotim si elementul 
de valorificare socială a pro
fesiunii ca un indiciu de ade
ziune a tineretului la o viitoare 
profesie, am constatat că în 
universul comunei noastre locu
rile cele mai rîvniie, cele mai 
solicitate sînt toț_aeelea cu pro
fil intelectual, 
lui că părinții 
multe cazuri 
țiunile inițiale 
lor. Recent am avut o consfă
tuire cu părinții în care am 
analizat posibilitățile intelec
tuale ale fiecărui copil, reco-

Datorită faptu- 
fnfiuenteazâ în 
nejustificat op
ale adolescenți-

mandînd, după propria noastră 
pricepere si informare, viitoa
rele profesiuni. Nu știm cît de 
bine o facem. Dar dintre ab
solvenții noștri din: ultimi trei- 
patru ani doar o-pt au rămas 
în comună, deci în agricultură. 
Cred că la preorientarea. pro
fesională trebuie să acționăm 
cu mijloace mai științifice, cu o 
documentare infinit mai bo
gată.

întrebăm elevii clasei a VIII-» 
din comuna Urși, care au fost 
temele orelor de dirigentie din 
ultimul timp. Întrebarea pro
voacă ilariate. Dirigintele eta- 
sei a dispărut de mai mult timp, 
părăsind în plin an școlar cate
dra. Cui încredințăm orele de 
dirigenție, mai ales la clasele 
unde elevii se află la răscrueea 
destinului profesional ? Aflăm 
de un extemporal dat de direc
torul Școlii : „Viitoarea profe
siune". „Am vrut să văd spre 
ce se îndreaptă ei". Lăudabilă 
curiozitate. Dar, dacă rămînem 
numai la atît... Nu pare ciudat 
că într-o epocă de rapide de
plasări teritoriale, de investi
gații geografice, istorice, etc., 
din 34 de elevi din clasa a 
VIII-a ai comunei Urși, co
mună așezată în preajma cen
trelor industriale, numai unul a 
vizitat, deci a cunoscut organi
zarea și producția unei uzine 
sau fabrici ?

Raportate la același număr de 
opinii constatăm că tineretul ar 
prefera unele Dosturi în funcție 
de respectul datorat, nu valo
rii intrinsece a omului, ci valo
rii rangului. Din 164 de tineri, 
147 cred că postul de director, 
de președinte, sau de deputat 
constituie punctul solar al res
pectului social. Nu asistăm oare, 
din motive pe care sociologia 
profesională trebuie să ni le 
dezvăluie, la un fenomen de 
devalorizare a unor ocupații ru
rale, fapt care produce la ti
neret o adevărată aversiune ?

Transformările la care a fost 
supus satul în ultimii ani so
licită prezenta în prim plan a 
unor profesii și meserii noi. 
Satul are nevoie acum de me
seriași capabili să mînuiască 
instalațiile, mașinile si utilajele 
perfecționate de care dispun 
unitățile agricole socialiste, să 
aplice în producție cuceririle 
științei agricole. Școlile profe
sionale, tehnice de maiștri, șco
lile tehnice de personal tehnic, 
liceele agricole, iată rețeaua 
școlară a Consiliului Superior 
al Agriculturii. Dar ce aptitu
dini îți trebuie pentru aceste 
meserii ? Există profile ale pro
fesiilor agricole? Care sînt ce
rințele 
cărora 
tare și 
mediul __ _
răspundă. Deocamdată, ele r 
fac suficient de activ acee

profesionale ? întrebări 
cabinetele de preorien- 
orientare profesională în 
rural ar trebuie să le

muncă și consecințele ei se* 
simt. Pentru că agricultura, 
străvechea agricultură cîntată 
de Hesiod, presupune azi ana
liza chimică a solului, studiul 
biologic al plantelor, compe
tență.

VIORICA DIACONESCU

r

REDUCEREA DURA
TEI DE ASIMILARĂ

Desigur că lucrurile n-au fost 
rezolvate atît de simplu, mai- 
hine-zis soluțiile n-au condus sin
gure la rezultate. Sînt înglobate 
aici o serie de aspecte ale muncii 
de ansamblu, desfășurate în timp. 
Am aminti doar citeva. Mai bu
na folosire a capacității tehnice 
(înțelegînd capacitățile de pro
ducție și utilizarea rațională a 
personalului tehnico-ingineresc), 
specializarea foi-ței de muncă pe 
grupe tehnologice de produse 
(prin reorganizarea serviciilor teh
nice din punct de vedere calita
tiv și încadrarea cu personal 
competent), integrarea secțiilor de 
producție. Acestea și încă altele 
au creat un climat de muncă rod
nică în domeniul activității de 
concepție. Cît privește eficiența 
măsurilor aplicate, rezultatele sînt 
concludente. Termenul de asimi
lare și modernizare a produselor 
a fost redus cu 30 la sută. Or
ganizarea de fluxuri continue la 
toate secțiile integrate a permis 
întărirea respectării disciplinei 
tehnologice prin specializarea ca
drelor și introducerea unei res
ponsabilități unitare în munca de 
concepție.

La capitolul eficiență, cu ur
mări favorabile asupra ritmicită
ții producției și evident asupra 
duratei de execuție, se încadrea
ză folosirea rațională, echitabilă 
a capacității și suprafețelor de 
producție.

Cercetînd unele situații ale 
serviciului de producție am putut 
observa că acest ultim aspect e- 
numerat a influențat în mod di
rect asupra indicatorului „ritmi
citate". Să exemplificăm. în 
prima decadă a lunilor din tri
mestrul întîi, limitele atinse erau 
de 30—-32 la sută față de numai 
14 la sută cît erau în aceiași pe
rioadă a anului 1966.

S-au rezolvat prin urmare multe 
din problemele ce aparțin com
partimentului de concepție. Acum 
colectivul de conducere al Uzi
nei de mecanică fină își îndreaptă 
atenția și preocupările spre alte 
laturi care vizează ridicarea în 
continuare a nivelului tehnic al 
produselor. Este vorba, printre 
altele, de ridicarea clasei de pre
cizie a aparatelor de măsură 
control, creșterea durabilității 
în exploatare și mai ales de 
similarea unor aparate care

(Urmare din pag. I)

privește eficiența economică, 
noul sistem de lucru, incontesta
bil ne avantajează.

AU SCRIS
„SCÎNTEII TINERETULUI"

Cros pentru un
buchet de flori

care

a l/.A.Ppe țară
(Urmare din pag. 1)

Au luat cuvîntul pictorul Alex
andru Ciucurencu, artist al po
porului, sculptorul Vida Geza, 
artist al poporului, pictorul Lu
dovic Boroș, secretarul filialei din 
Brașov, sculptorița Silvia Radu, 
pictorul Traian Goga, președin
tele filialei din Oradea, sculpto
rul Nicolae Crișan, criticul Petru 
Comarnescu și pictorul Ion Să- 
lișteanu.

Conferința a fost salutată de 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, și de pre
ședintele Uniunii Compozitorilori 
Ion Dumitrescu.

In cadrul discuțiilor — desfă
șurate într-o atmosferă de lucru 
— s-au relevat succesele dobîn- 
dite pe tărimul artei plastice, în 
sensul unei reflectări complexe și 
specifice a realității contempo
rane, al realizării unei sinteze ori
ginale între tradiția creației ro
mânești și modalitățile de expre
sie ale artei universale, asimilate 
creator. Vorbitorii au subliniat 
rolul artei militante, pusă în shij- 
ba idealurilor nobile ale socialis
mului, adeziunea lor deplină față 
de politica partidului, sub îndru-

marea căruia toate artele capătă W 
posibilități largi de afirmare.

Au fost examinate, în spirit gfe 
critic, probleme actuale ale acti- " 
vității Uniunii, ca for de îndru
mare, aspecte ale organizării vie- A 
ții artistice, ale învățămîntului de 
specialitate. A

Reprezentanți ai filialelor, care “ 
du luat cuvîntul, au scos în evi
dența necesitatea coordonării mai B 
eficiente a activității Uniunii ast
fel îneît toate centrele de artă 
să-și poată aduce pe deplin con- B 
tribuția la dezvoltarea mișcării 
noastre plastice. Unii vorbitori 
s-au referit pe larg la importanța B 
creării unor lucrări de artă mo
numentală menite să evoce mo- 
mente semnificative din trecutul B 
de luptă al poporului român, 
personalități de seamă ale istoriei _ 
noastre. O atenție deosebită a B 
fost acordată și problemei stimu
lării creației tinerilor artiști, ale 
căror talente să-și găsească o de- w 
plină afirmare pe măsura cerin
țelor epocii socialiste.

Vorbitorii au făcut propuneri B 
privind perfecționarea cadrului 
organizatoric al Uniunii și al 
Fondului plastic. “

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

Se spune că nu se face 
primăvară cu o floare, dar 
proverbul ar trebui modifi
cat ; „cu un ghiveci nu se 
face primăvară", fiind ast
fel adaptat unei realități din 
orașul nostru. Cu o anumită 
ocazie, am căutat, cît îi Rîm- 
nicu de mare, să cumpăr un 
buchet de flori, dar pe gos
podarii orașului i-a prins 
primăvara pe picior greșit. 
Nu se găsesc decît ghivece.

ALEXANDRU DEȘLIU 
Rm. Sărat

deplinesc condițiile de sta
giu, nu mî se aprobă promo
varea, deoarece în ultimele 
trei luni nu am efectuat lu
crări superioare categoriei 
prezente. Pînă aici sînt lă
murit. Nu pricep însă, de ce 
nu există pentru toți aceleași 
norme. Colegi de-ai mei, deși 
au categorii V și VI, au fost 
totuși promovați. Altul tre
buie să fie motivul.

NICOLAE 
DOBROGEANU

Băicoi

Cinci la mie

Trei stinghii
ascuțite...

Am coborît în gara Făurei 
și m-am îndreptat spre sala 
de așteptare. înăuntru, lume 
multă dar... toți sprijineau 
conștiincios, pereții sau se 
călcau cu voluptate pe bă
tături. M-am așezat, totuși, 
pe o bancă pentru că toate 
erau libere. Am simțit însă 
cum mi se înfig în spate trei 
stinghii ascuțite. Enigma era 
dezlegată : toate cele 32 de 
bănci din sala de așteptare 
elasa a Il-a aveau spătarele 
curbate înspre interior (din 
construcție). Fantezie, n-am 
ce zice. Numai bună ca in
strument de tortură.

MIHAI VASILESCU
Buzău1

Care-i motivul ?
Sînt electrician la I.R.E.P.* 

Cimpina. La angajare, în 
1965, am primit categoria a 
IlI-a. După multe discuții 
cu conducerea întreprinderii, 
după o perioadă mal mult 
decît legală, mi s-a acordat 
categoria a IV-a. Au trecut 
de atunci doi ani și, firesc, 
din nou am cerut examina
rea pentru categoria a V-a. 
Mi s-a răspuns că, deși în-

Cota de bilete cu reducere, 
alocată zilnic la cele 7 ci
nematografe din Cluj este 
infimă față de numărul mare 
de studenți, elevi care soli
cită asemenea bilete. La ci
nematograful „Republica", de 
pildă, cel mai modern din o- 
raș, avînd o capacitate de 
peste 1 000 locuri, se alocă 
pentru cele 4 spectacole de 
după-amiază doar 20 de bi
lete cu reducere. Altfel spus, 
revin 5 bilete cu reducere 
pentru un spectacol cu peste 
1 000 locuri.

AUREL GHIURCA 
student — Cluj

Chitare in haos
în orașul nostru există un 

singur local (Bulevard) cu 
muzică pentru dans. Aflin- 
du-mă într-o seară aici cu 
familia, am plecat năucită 
de zgomotul făcut de orches
tră. O muzică deșănțată, un 
haos fără nici o armonie 
pornit din cele trei chitare, 
din care e compusă orches
tra. Eu nu zic că instrumen
tele nu-s bune. Dar, vai de 
capul lor pe mina cui au 
intrat. De ce secțiunea co
mercială a orașului Ploiești 
nu ia măsuri să existe și în 
alt local muzică, pentru că 
omul nu se duce la restau
rant să bea pînă nu mai 
poate ?

MARIA FLOREA
Ploiești

Semnalmentul
huliganului
31 B 2180

Și nu țipa, 
„Porumbița"...

Am venit la odihnă în sta
țiunea Predeal, sperind să-mi 
fac concediul cît mai bine. 
Dar la vila „Porumbița" lu
crurile s-au petrecut exact 
invers. S-au adunat aici unii 
oameni care n-au venit să se 
odihnească civilizat, ci să 
joace cărți, să facă gălăgie 
și scandaluri, stricînd buna 
dispoziție și concediul mul
tor oameni. Aici, noapte de 
noapte, pînă în zorii zilei, 
Sără nici o jenă se țoacă 
table.

MOCA NICOARA 
strungar — Arad

Era în ziua de 3 aprilie, 
ora 10 seara. Mă întorceam 
de Ia serviciu și am asistat 
la o scenă cel puțin penibilă. 
Un șofer, huligan în toată 
puterea cuvîntului, a acostat 
mai multe tinere care mer
geau spre casă. La răspunsul 
demn al fetelor, a alergat 
după ele. Era beat și nu a 
putut ajunge pe nici una. 
Atunci s-a urcat la volan și 
a pornit-o după ele într-un 
urlet de claxoane și înjură
turi birjărești. Oare orga
nele competente din Bucu
rești, nu cunosc viciile șofe
rului pentru ca huliganul 
întreprinderii respective să 
fie potolit ? Le dăm un sem
nalment sigur : autocisterna 
purta numărul 31-B-2180.

N. NEGULESCU
Craiova

Redactorul rubricii 
I. BODEA

lor 
a- 
să 

permită extinderea controlului
activ (în timpul funcționării uti
lajelor) și automatizat al produc
ției.
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pentru emanciparea politică a 
țării. Drept rezultat, s-a ajuns la 
independența și unificarea a două 
din cele cinci părți care au for
mat Republica Somaleză. în pre
zent —a arătat vorbitorul — 
guvernul somalez întreprinde ac
țiunile necesare pentru a ajunge 
la o soluție echitabilă și pentru 
celelalte trei părți.

Potrivit prevederilor constitu
ționale, Republica Somalia are 
obligația să promoveze indepen
dența șî unificarea teritoriilor so
maleze prin mijloace pașnice, le
gale, prin aplicarea principiului 
autodeterminării înscris în Carta 
O.N.LJ., ca și în cea a Organiza
ției Unității Africane.

Țara mea — a spus apoi vor
bitorul —- condamnă rușinoasa 
politică de discriminare rasială 
cunoscută sub numele de „apar
theid" în Africa de Sud, politica 
imperialistă portugheză din An
gola și Mozambic și regimul mi
noritar ilegal condus de Ian Șmith 
din Rhodesia. Țara mea consideră 
necesară și urgentă înlăturarea a- 
cestor regimuri fasciste din Afri
ca, care trebuie să fie înlocuite 
prin guverne legale și democrate 
alese în mod liber de majorita
tea populației țărilor respecti\'e. 
Răspunderea pentru aceste acți
uni revine tuturor țărilor iubitoa
re de pace și îndeosebi Marii 
Britanii, în ceea ce privește Piho- 
desia.

Avînd drept obiectiv al său 
menținerea păcii și securității 
mondiale, țara mea condamnă 
războiului din Vietnam, care cau
zează pierderi inutile de vieți o- 
rnenești nevinovate: ea privește 
cu satisfacție propunerea privind 
întîlmrile dintre părțile interesa
te pentru o rezolvare pașnică a 
conflictului. Credincioasă princi
piului autodeterminării popoare-

Președintele Somaliei, dr. Ab- 
dirashid Aii Sherm^rke, cu soția, 
au vizitat jpieycuri după-amiuză 
Studioul cinematografie de la 
. Buftea*. Oaspeții, însoțiți de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat și general-ma- 
ior Constantin Popa, au fost salu
tați la sosire de Ion Brad, vicepre-

★

Oficialitățile care însoțesc pe 
președintele Republicii Somalia 
în țara noastră. Abdillahi Gireh 
Dualeh, ministrul de finanțe, Mo
hamed Aii Daar, ministrul indus
triei și comerțului, Ismail Dualeh 
Warsama;- ministrul resurselor iîa- ' 
ționale, Ahmed Haji Dualeh, am
basadorul Somaliei la Cairo, și 
Ahmed Botan Dakar, director 
general în Ministerul Planificării, 
au vizitat în cursul dimineții de 
miercuri Tăbăcăria minerală și 
Combinatul de cauciuc de la 
Jilava.

INFORMAȚII

run- 
Bent

• Miercuri a sosit în Capitală 
Gerhard Schurer, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, președinte al Comisiei

(Agerpres)

Stănculescu despre
autoh-

teatrul american

contemporan

DOMNICA RADULIAN

circulară, în jurul 
incit șpectacqlul să 
fi urmărit din un- 
muitiple, iar actorii

altele 
despre 
se știe

San Francisco, 
ca : 

Newman (cunoscut 
din filmul „Cineva

Miercuri dimineața a plecat 
la Roma tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
care la invitația C.C. al P.C. 
Italian va face o vizită în Ita
lia.

La plecare, au fost de față 
tovarășii Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Vasile Vlad. 
șefi de sectie la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid. 

l A B mffn

lor, țara mea recunoaște dreptul 
poporului vietnamez de a-.și ho
tărî în mod liber și fără amestec 
din afară propria sa soartă

Actuala criză din Orientul A- 
propiat constituie o amenințare 
gravă pentru stabilitatea din a- 
ceastă zonă, precum și pentru 
pacea și securitatea mondială. 
Țara mea consideră că ește ne
cesară, ca prim pas spre nor
malizarea situației, retragerea ne- 
întîrziată a trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate în 
cursul conflictului din iunie anul 
trecut.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Avînd la bază principiul 
autodeterminării popoarelor, po
litica externă a Republicii Soma
lia se întemeiază pe cooperarea 
și înțelegerea dintre state, res
pectarea instituțiilor respective, 
neamestecul în treburile inter
ne, egalitatea în drepturi a tu
turor statelor și, în sfîrșit, soli
daritatea internațională.

îngăduiți-mi să spun, domnule 
președinte, că, ascultînd intere
santa Dumneavoastră cuvîntare 
de ieri, sîntem de părere că pro
blemele pe care le-am expus aici 
corespund în mod practic, princi
piilor arătate de Dumneavoastră.

în încheiere, exprimînd din 
nou mulțumiri pentru primirea 
prietenească și ospitalitatea acor
dată cu amabilitate, vorbitorul a 
tqastat pentru sănătatea persona
lă a președintelui Consiliului de 
Stat și a soției sale, pentru pros
peritatea și fericirea poporului 
român.

Răspunzînd, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a spus : Doresc 
să subliniez încă o dată satis
facția noastră pentru vizita pe 
care Excelența Voastră o faceți 
în Republica Socialistă România.

Sînteți de trei zije în Româ
nia. Ați putut cunoaște unele 

La Studioul de la Buftea
ședințe al Comitetului de Stat 
peptru Cultură și Artă. Un grup 
de jregjzQri și actori de film au 
făcut oaspeților o caldă manifes
tare de simpatie.

Directorul general al Studiou
lui „București", conducîndu-i pe 
oaspeți pe platourile de filmare,

★

Oaspeții au fost salutați de A- 
lexandru Sencovici, ministrul in
dustriei ușoare. Directorii celor 
două unități i-au condus pe oas
peți prin principalele sectoare de 
producție, dîndu-le explicații a- 
supra prbeeseloi tehnologice.

în continuare, a fost vizitată 
întreprinderea agricolă de stat 
,,3ț) Decembrie" din apropierea 
Capitalei. Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a pre
zentat oaspeților unele aspecte 

de Stat a Planificării, însoțit de 
un grup de specialiști.

In timpul vizitei în țara noas
tră, oaspetele va avea convorbiri 
cu președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber- 
ghianu, în probleme privind co
operarea și schimbul reciproc de 
mărfuri dintre țara noastră și 
R. D. Germană, în perioada de 
după 1970.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
membri ai conducerii C.S.P.

preocupări ale poporului român 4) 
și aspecte din munca sa. Am a- 
vut discuții sincere și, după pă- 
rerea mea, foarte interesante și 
utile. Doresc să subliniez, așa cum 
ați făcut și Dv., că în problemele 
principale care au fost discutate w 
există un acord deplin. Am căzut 
de acord asupra dezvoltării reia- 
țiilor de colaborare dintre Roma- Wr 
nia și Somalia. Miniștrii au în
ceput să concretizeze ceea ce noi 
am stabilit ieri. Sînt convins că ™ 
rezultatele acestor convorbiri, ale 
vizitei Excelenței Voastre în Ro- a 
mânia se vor concretiza în dez- ™ 
voltarea colaborării multilaterale 
dintre țările noastre.

în continuare, vorbitorul a a- 
ratat că și în problemele interna
ționale cele mai importante e- 4^ 
xistă un acord sau poziții foarte 
apropiate. Am expus ieri poziția 
noastră în problemele intemațio- 
nale și nu doresc să mai revin 
cu acest prilej asupra lor. Sînt 
convins că și în acest domeniu V 
între țările noastre se va dez
volta o colaborare rodnică, care 
va servi cauzei independenței W 
popoarelor, ă luptei împotriva 
imperialismului, pentru pace. Așa 
cum am subliniat ieri, noi acor- W 
dăm o importanță deosebită ro
lului pe care trebuie șă-1 joace a 
fiecare stat în viața internațio- ™ 
nală, rolului țărilor mici și mijlo
cii în desfășurarea evenimente- A 
lor internaționale. Viața interna- “ 
țională impune ca o necesitate 
obiectivă ca fiecare stat, fiecare 
popor să contribuie activ la a- 
sigurarea progresului social și na
țional. la asigurarea păcii în lume.

Vorbitorul a toastat pentru să
nătatea președintelui Somaliei și » 
a soției sale, pentru prosperitatea 
poporului somalez, pentru rela
ții de colaborare trainice între A 
cele două popoare.

(Agerpres) £

prin laboratoare, cabine de mon- 
taj și sala de transpunere a w 
sunetului, le-a vorbit despre dez
voltarea cinematografiei romă- a 
nești. Au fost apoi vizionate w 
fragmente din filmele „Dacii“, £ 
„Columna Iui Traian" și „împuș
cături pe portativ".

★

privind organizarea întreprinde- 
rilor agricole de stat din Româ
nia. Directorul întreprinderii le-a 
vorbit despre activitatea acestei O 
moderne unități agricole, care 
furnizează importante cantități 
de legume, fructe și produse a- 
nîmaliere pentru consumul intern 
și pentru export.

Oaspeții s-au interesat îndea- 9 
proape de dotarea tehnică și or
ganizarea procesului de produc
ție din unitățile vizitate.

• Miercuri a părăsit Capitala, 
înapoindu-se în Austria, Bruno 
Marek, primarul orașului Viena, 
care, împreună cu soția, au fă
cut o vizită în țara noastră la 
invitația Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al munici
piului București.

• Miercuri a sosit în Capita
lă, la invitația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, o delegație din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de ing. 
Bohuinil Prouza, directorul De
partamentului 1 al Ministerului 
Agriculturii și Alimentației.

(Agerpres)

RUGBI
Steaua - Duhla 

Praga 25-6
Disputată pe Stddionul 

„Republicii" în deschiderea 
meciului de fotbal din „Cu
pă", întîlnirea amicală de 
rugbi cred că a servit în 
primul rînd unui scop pro
pagandistic. Așa se face că 
la începutul reprizei a ÎI-a 
erau în tribune circa 
g—îo.OOO de spectatori veniți 
mai devreme să prindă ceva 
și din jocul cu balonul oval. 
Steaua a cîștigat la un scor 
concludent care trebuia să 
fie astronomic, căci diferența 
de valoare între echipa bucu- 
reșteană și cea pragheză a 
fost de cîteva clase. Chiar 
din primul minut. Steaua im
pune jocului un ritm de ta- 
rantelă. ritm care-l va men
ține pînă la sfîrșitul celor 80 
de minute, cu excepția , a 
5—6 minute din repriza se
cundă cînd oaspeții se burzu
luiesc un pic, însă fără prea 
mult succes. Asta nu înseam
nă că steliștii au excelat.. 
Jocul a plăcut în ansan^)lu 
însă, s-au ivit și momente cu 
faze încîlcite. greșit constru
ite, tară o idee tactică de 
baza, uneori atacuri irosite și 
din cauza jocului individual, 
căci și în acest sport există 
o boală a „vedetelor". Rug- 
biștii de pe Vltava avînd în
tre ei și patru naționali, au 
arătat un vizibil progres teh
nic și tactic, dar prea redus 
ca să fi putut avea vreo pre
tenție în fața echipei româ
ne. De 
priză o 
propiat

altfel, în prima re- 
singură dată s-au a- 
de buturile militare.

C. VĂLEANU

Cupa României^ la fotbal

Rezultate tehnice
Semifinaliste • Rapid • Progresul • Di

namo • Vagonul Arad

București — PROGRESUL-STEAUA 2—1 (1—1) î 
Brașov — RAPID BUCUREȘTI-POLITEHNICA IAȘI 
2—o (0—0) ; Sibiu — VAGONUL ARAD-DINAMO BA- 
CAU 1—1 (0—1); Turnu Severin — DINAMO BUCU- 
REȘTI-C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (0—1) — după prelun
giri.

Nume dragi tribunelor
Cupă României, acest turnir al 

cuplurilor modeme, stă în mo
mentul de față, după părerea 
mea, în mîna bucureștenilor.

Nu exclud definitiv șansa pe 
care o are Aradul, dar Capitala a 
intrat în semifinale cu trei dintre 
cele mai bune echipe ale sale și 
e greu să le țină piept echipa de 
pe malul Mureșului. Din pluton 
lipsește prima mare putere a 
campionatului actual : Steaua, 
care a fost învinsă, în pas de vî- 
rlătoare, cum zic pasionații turfu- 
lui, de către Mateianu (cel mai 
bun jucător de pe teren) și de 
către Oaidă, autorul a două lovi
turi magistrale date în plin. Ulise. 
alungat în momentul de răsfăț al 
bancherilor, își face datoria âe 
ostaș credincios al fotbalului. 
„Bătrînul" Oaidă iubește mingea, 
iubește tribunele și înclinarea 
noastră spre patimi gratuite — 
și nu s-a supărat (sau nu a 
spus-o), și nu s-a ridicat cu pum
nii atunci cînd a fost trimis pe 
nedrept în afara străzii Dr. Stai- 
covici. Nedreptățit, Oaidă a răs
puns cu muncă — și astăzi le-a 
dăruit tuturor hulitorilor săi două 
goluri de zile mari. Ce bine ar 
fi ca toți tinerii aflați sub baghe
ta lui Drăgușin să învețe cîte 
ceva din lecția lui. Și să învețe 
și din recitalul de virtuozitate pe

MERIDIAN SPORTIV
• Sala Dinamo din Capitală 

găzduiește astăzi după amiază 
primul joc dintre echipele Di
namo București și Legia Varșo
via, contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin.

Partida va începe la orele 
17,30.

• Aseară 1» Brno în primul 
meci pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni la volei 
(masculin), echipa cehoslovacă 
Spartak Brno a întrecut cu 3—1 
(13—15, 15—6,15—8. 16—14) for
mația Steaua București. Returul 
va avea loc la București.

• Sîmbătă la Niirnberg se 
dispută dubla intîlnire interna
țională de popice (masculin și 
feminin) dintre echipele R. F. a 
Germaniei și României. Dumini
că, la Miinchen are loc un meci 
de popice București—sel. Bava- 
riei.

• A început turneul interna
țional de tenis de la Palermo. 
Țiriac l-a învins pe Tym (S.U.A). 
cu 6—0, 6—2, iar Palmieri (Ita
lia) a dispus cu 4—6, 9—7, 6—0 
de Dron (Ronfânia). Alte rezul
tate : Kalogheropoulos (Grecia) 
— Gonzales (Peru) 1—6, 6—2, 
6—4 ; Stone (Australia) — Di 
Maso (Italia) 6—1, 6—0 ; Mulli
gan (Australia) — Pincus 
(S.U.A.) 6—1, 6—1.

în proba de simplu feminin. 
Ciogolea (România), s-a calificat 
în turul următor deoarece ad
versara sa, Amos (Australia), nu 
s-a prezentat. Dibar (România),

&

11s

Actorul Silviu Stănculescu 
de ia teatrul Giulești, s-a 
întors de curînd din S.U.A. 
unde a fost pentru un schimb 
cultural, referitor la proble
mele teatrului. Cu prilejul 
revenirii în țară l-am rugat 
să ne comunice cîteva im
presii și constatări personale, 
pe care ni le-a împărtășit cu 
multă amabilitate.

— Care a fost lucrul cel 
mai frapant, pe intinerariul 
călătoriei dumneavoastră ?

— Mai întîi tendința de a 
construi sălile de teatru în 
formă 
scenei 
poată 
ghiuri ......  ,..... _____
să albă posibilitatea de a co
munica direct cu publicul. 
Apoi interesul pe care-'i 
acordă în mod constant ac
torii deja consacrați, perfec
tării măiestriei lor actori
cești. Paralel cu studiul 
individual ei își pot desăvîrși 
sțilul de joc în „studiouri, 
ale acțorului" îndrumați de 
profesorul Strassberg condu
cătorul a două importante 
studiouri : cel din New York, 
și cel din ’
Aici au studiat actori 
Paul 
novă 
acolo sus mă iubește") Mar
lon Brando. Pat Hingle.

— Cum este privit teatrul 
clasic european pe continen
tul lumii noi ?

Maiii actori ca și marii 
specialiști în problemele tea
trului participă la festiva
luri, sau la alte forme de 
activitate teatrală cunosc în

Fânuț Neaqu 
care ni l-a oferit Viorel Mateianu, 
redevenit pentru o oră și jumă
tate, idolul unei galerii care l-a 
vrut (și îl vrea !) purtat în triumf.

Mateianu a lucrat cu mingea 
ca un veritabil jongleur, ca un 
ins născut să îneînte fermecătoa
rea și veșnic iritata lume a sta
dioanelor — și ne-a pus în suflet 
boabe de mărgăritar. Atîta vreme 
cît există jucători capabili să ne 
facă să uităm de noi și de amă
răciunile îngrămădite în inimă 
timp de un campionat întreg, 
fotbalul rămîne cel mai frumos 
sport.

Muțumindu-i lui Mateianu pen
tru spectacolul dat, trecem să 
spunem că la Brașov, sub recea 
lumină a munților, în aprilie, Ion 
Ionescu cel adulat în Grand și în 
Piața Chibrit a realizat un număr 
de acrobații secondat cu fantezie 
frumoasă de către partenerul său 
ideal, Nichi. Și mă bucur de ase
menea că acel copil ștrengar care 
e Ion Pîrcălab (chiar și atunci 
cînd scriu cuvinte grele despre el, 
tot îl iubesc) și-a adus aminte 
la Turnu Severin că a fost și că 
poate redeveni oricînd (dacă 
vrea !) săgeata blondă a Româ
niei, prețuit cu aur — nu fafe nici 

a dispus cu 6—1, 6—2 de Pilla 
(Italia).

• în ziua a doua a turneului 
internațional de tenis de la Pa
lermo, Ilie Năstase l-a învins cu 
6—1, 9—7 pe australianul Stone, 
iar Ion Țiriac l-a eliminat cu 
6—3, 6—3, pe italianul Damiani. 
La dublu bărbați Țiriac și Năs
tase au învins eu 6—0, 6—2 cu
plul Zuleta (Ecuador), Giorc lno 
(Italia).

★
en Provence (Franța) 
competiția internațio- 

pentru trofeul 
de aur Petre Măr- 
(România) l-a eliminat 
6—2 pe Patrick Beust 
Alte rezultate : Merell 
— Darmon (Franța)

La Aix 
a început 
nală de tenis 
„Racheta 
mureanu 
cu 10—8, 
(Franța). 
(Suedia) ___ ,
6—4, 6—1 ; Moore (Australia) — Matheu ' ■ • - - - -
Darmont ___ __
(Finlanda) 2—6, 9—7, 6—0 ; Bu
lling (R.F. a Germaniei) — Di- 
bley (Australia) 2—6, 9—7, 6—0 ; 
Meri© (Italia) — Gorostiaga 
livia) 6—2, 6—1.

(Franța) 7—5, 6—3 ;
(Franța) — Digude

(Bo

• Deși învins în ultima 
dă. marele maestru danez 
Larsen a cîștigat turneul inter
național de șah de la Monte 
Carlo, totalizînd 9,5 puncte din 
13 posibile, cu o jumătate de 
punct mai mult decît fostul 
campion mondial Mihail Botvin
nik. Șahistul român Florin 
Gheorghiu, cu 7,5 puncte s-a si
tuat pe locul șase la egalitate 
cu marii maeștri Portisch și 
Benkd. In ultima rundă Gheor
ghiu a remizat cu Portisch.

foarte mare măsură, valorile 
teatrului european. Este 
apreciat cu deosebire tea
trul englez, de altfel cele 
mai multe turnee în Ame
rica le au trupele de teatru 
engleze. E lucru știut că și 
teatrul american pleacă de 
la Shakespeare. Ei înșiși 
recunosc superioritatea tea
trului european, apreciază 
teatrul modern, de avangar
dă, teatrul cu mesaj direct, 
mai „agresiv" în înțelesul 
că determină spectatorul să 
participe la dezbateri. Insă 
publicul american preferă un 
teatru de divertisment, bule
vardier nefiind atras de tea- 

In „Poiana narciselor

o figură de stil — de către marii 
afaceriști ai fotbalului.

încerc să cred într-o redeștep
tare a sportului rege — această

3

Concursul nostru, așa cum 
era și de așteptat, s-a bucurat 
de mult interes, de o bună 
primire din partea iubito
rilor fotbalului. încă de la 
început mii de cititori ai zia
rului ne-au trimis scrisori prin 
care-și manifestau adeziunea 
încercării șanselor ocupării u- 
nui loc mai bun în acest con
curs de pronosticuri sporti
ve — unde tinerii își demon
strează perspicacitatea, pu
terea rle intuiție, iscusința 
în calcule. Firește, orice în
trecere își are protagoniștii ei 
pentru o eventuală clasifi
care. Ne gîndim cu cîtă cu
riozitate și nerăbdare se ur
măresc în ziare clasamentele 
diferitelor categorii la fotbal 
în fiecare luni dimineață. Si
gur, participanții la concursul 
nostru — de răbdarea căro
ra poate am abuzat de abia 
așteaptă să cunoască situația 
în clasamentul acestui concurs 
de pronosticuri mai puțin o- 
bișnuit. Noi am urmărit con
figurația l«i după fiecare e- 
tapă. La un moment dat, (eta
pa a IV-a) conducea pe primul

CLASAMENTUL CONCURSULUI NOSTRU 
după etapa a Vl-a

1. IOSIF I. PAUL (comuna Drăușeni, Jud. Brașov) 186 puncte
2. .UNGA MARIUS (str. 1 Mai 133 B. Galați, 

Jud. Galați)
3. IORDAN ȘTEFANIA (str. Compozitorilor 38. 

Sect. 7 București)
4. MOLDOVAN VIORICA (Sanatoriul Biseri

cani, Jud. Nearpț)
5. COTiRLA FULVIU (comuna Chiochiș. Jud. 

Bistrița-Năsăud)
6. GUGUS N. ION (Băneasa 90, Jud Constanța
7. MARCU CONSTANTIN (str. /Aluminei 70 

Oradea, Jud. Biho?)
8 DUMITRESCU VIRGIL (Craiova)
9. NEACȘU NlCOLAE (Aleea Trandafirilor 1, 

Tîrgoviște)
10. FIERBINȚEANU MIRCEA

Rad na, Jud. Arad)

180

175

164
162

141

ÎNTREBĂRILE PENTRU FTAPA a VII-A :

1. Indicați suma golurilor marcate în cuplajul inter-bucureștean 
de duminică : Steaua—Dinamo și Rapid—Progresul. (10 puncte)

2. Cîte meciuri — numărul lor — se vor termina la egalitate 
în cele 14 jocuri ale diviziei B, ambele serii ? (10 puncte pentru 
fiecare răspuns exact).

3. Alcătuiți clasamentul — numai ordinea echipelor — Diviziei 
după etapa a VH-a a returului (20 puncte).

trul de idei. Intre 
trebuie precizat, că 
teatrul românesc nu 
aproape nimic.

— Ce dramaturgi 
toni ați cunoscut ?

— L-am cunoscut personal 
pe autorul piesei „Doi pe un 
balansor" Wiliam Gibson 
căruia i-am făcut o vizită 
acasă. El în ultima vreme 
scrie puțin pentru teatru, 
considerîndu-se mai degrabă 
romancier. De asemenea am 
avut ocazia să vorbesc cri 
Arthur Miiller și Jerome 
Kilthy.

— Ce actori și ce piese 
v-au plăcut mai mult ?

— Mi-au plăcut mult pie
sele : ,,The indian wauts the 
Bronx" a luj Israel Horovitz 
—- piesa care prezintă rea
litatea umană. „Sf. Ioana" a 
lui Bernard Shaw — unde 
mi-a plăcut mai mult sceno
grafia, „Prețul" a lui Arthur 
Miiller care se va juca în 
curînd și pe scenele noastre, 
„Nu trage Mabel, e soțul 
tău" a lui Kilthy și specta
colul „Man of la Mancha" 
după Cervantes — operetă 
modernă de la care am ră
mas cu o impresie foarte 
frumoasă. 

I
i
i
i
i

zi de miercuri dominată glorios 
de patru nume dragi tribunelor 
— ne-a trezit speranțe de mai 
bine. Aș fi fericit să pot să scriu 
mereu frumos despre acești băieți 
care își petrec tinerețea cu min
gea și ne produc, atunci cînd vor, 
o bucurie largă în care încap nu
mai zile de primăvară.

Ioc Viorica Moldovan din 
Bisericani, județul Neamț ca, 
după etapa a V-a, să coboare 
pe locul 5, ca urmare a netri- 
miterii răspunsurilor Ia între
bările etapei. Că, cel puțin la 
pronosticuri... fetele se pri
cep mai bine, o dovedește și 
faptul că după etapa a V-a, 
în fruntea clasamentului se 
află tot o fată : Ștefania Ior
dan, din București. Dar, pînă 
la cea de a XIII etapă multe 
se mai pot întîmpla.

Iată de altfel, situația în 
clasamentul concursului după 
cea de a VI-a etapă :

cupon
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Dușmanul de sub 
picioare

încălțămintea egiptenilor 
din antichitate avea forma 
de sandale și era confecțio
nată din frunze de palmier 
sau din papirus și numai ra
reori din piele. Uneori san
dalele erau căptușite cu pîn- 
ză și purtau zugrăvită pe tal
pă figura unui dușman. A- 
ceasta în semn de dispreț și 
de răzbunare, pentru ca vrăj
mașul să fie neîntrerupt căl
cat în picioare.

De ale modei
In 1711, comunitatea biseri

cii din Retfort, a afișat ur
mătoarea comunicare : „toa
te doamnele care vor veni la 
biserică purtînd pe cap pălă
rii la modă, sînt rugate să 
le scoată imediat, spre a nu 
distrage atenția enoriașilor 
de la slujba religioasă".

Un crocodil miraculos
De-a lungul fluviului 

Gwanda, în Transvaal, un 
agricultor a doborît un cro
codil gigantic, care îngrozise 
populația locală. Deschizînd 
pîntecele colosului — unul 
din cele mai mari exempla
re din specia sa — spre ma
rea mirare a agricultorului 
și a vecinilor prezenți, au ie
șit la iveală șase diamante 
brute, un pumn de monede 
de aur și diferite alte obiec
te prețioase. Nu se știe cum 
au ajuns în pîntecele crocodi
lului, dar cum legea prevede 
c-ă animalul împușcat apar
ține în întregime vînătorului. 
acesta și-a însușit implicit și 
tezaurul.

0 meserie nouă —cea 
de fantomă

Anglia este deținătoarea u- 
nui record original : o statis
tică — firește neoficială — 
anunță publicul că în caste
lele ei vechi pot fi întilnite 
nu mai puțin de 7.000 de fan
tome. Cum se pare că acest 
amănunt, constituie un punct 
picant în prospectele care 
invită turiștii, o adevărată 
întrecere se desfășoară pen
tru a găsi noi și atractive 
modalități de manifestare a 
„duhurilor" în castelele pă
răsite ale Albionului.



p e s 1t e Wo t a.|r□
Vietna

• „Nhan Dan“ despre evoluția problemei 
contactelor preliminare • Critici în 

S.U.A. față de tergiversarea alegerii lo 
cului întîlnirii cu reprezentanții 

R. D. Vietnam
Refuzul S.U.A. de a accepta Pnom Penh sau Varșovia ca Ioc de 

întîlnire cu reprezentanții R.D. Vietnam este o dovadă de rea 
voință — scrie ziarul „NHAN DAN“ comentînd recenta evolu
ție în ceea ce privește problema contactelor preliminare între 
cele două țări.

Cum pot fi împăcate declara
țiile președintelui Johnson că 
„S.U.A. sînt gata să vină oriun
de și oricînd" și „sînt necesare 
doar o sală și o masă" cu faptul 
că Statele Unite dau acum una 
după alta explicații absurde și 
merg chiar pînă acolo îneît fi
xează norme pentru stabilirea lo
cului de întîlnire, se întreabă 
ziarul.

Amintind că acțiunile militare 
din Vietnam demonstrează că 
S.U.A. persistă în politica lor 
de agresiune, „NHAN DAN 
arată că „acțiunile agresive în
treprinse din cele două zone ale 
Vietnamului și amînarea delibe
rată de către americani a contac
telor între reprezentanții R.D.V. 
și S.U.A. dezvăluie și mai mult 
scopul guvernului american de a 
continua războiul de agresiune și 
sînt o dovadă că S.U.A. nu do
resc în mod sincer „să meargă în 
direcția păcii" așa cum a afirmat 
președintele Johnson în discursul 
său din 31 martie".

Imagine din Roma

Necesitatea dezvoltării
relațiilor economice inter

nam. în lumina acestor declarații, 
a spus el, obiecțiile aduse de 
S.U.A. față de localitățile pro
puse de R.D. Vietnam apar sur
prinzătoare.

în cercurile politice americane 
se acreditează, potrivit agenției 
ASSOCIATED PRESS, ideea că 
pentru stabilirea locului unde ar 
urma să aibă loc contactele din
tre reprezentanții S.U.A. și cei 
ai R.D. Vietnam ar fi nevoie de 
serviciile unei terțe puteri sau 
de intervenția secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant. In acest 
context este apreciată și întîlni- 
rea pe care reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., Ar
thur Goldberg, a avut-o marți 
cu secretarul general al ON.U., 
U Thant.

europene
subliniatâ la Sesiunea Comisiei Economice 

a O. N. U. pentru Europa

(Urmare din pag. I).

și-a prezentat scri
sorile de acreditare

Paul Findley, membru al Ca
merei Reprezentanților din partea 
statului Illinois, a criticat ter
giversarea de către Administra
ția Johnson a alegerii locului de 
întâlnire cu reprezentanții nord- 
vietnamezi, în vederea discuțiilor 
cu privire la încetarea completă 
a bombardamentelor aviației a- 
mericane și a altor acte de război 
împotriva R.D. Vietnam. El a 
reamintit, după cum informează 
agenția U.P.I., c^ oficialitățile 
americane au afirmat în mai 
multe rînduri că reprezentanții 
S.U.A. sînt gata de a se întâlni 
„oricînd și oriunde" cu reprezen
tanții Vietnamului de nord în 
vederea restabilirii păcii în Viet-

în regiunea T'he Sanh din 
Vietnamul de sud au avut loc 
marți trei ciocniri între uni
tăți americane și forțele pa
triotice — relatează agenția 
V.N.A., citind un comunicat al 
forțelor de eliberare sud-viel- 
nameze. Prima luptă a avut 
loc la est de baza militară a- 
mericană de la Ta Con, unde 
o companie americană a încer
cat că înainteze in direcția u- 
nei coline apropiate. Ea a fost 
insă atacată pe neașteptate de 
unități ale forțelor patriotice. 
Cîteva ore mai tîrziu, o altă 
companie americană a fost a- 
tacată de patrioți în aceeași 
regiune. Cea de-a treia cioc
nire a avut loc în apropierea 
localității Lang Vei.

Miercuri s-au deschis lucrările 
celei de-a XXIII-a sesiuni a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, la care participă repre
zentanți ai țărilor membre. Dele
gația română este condusă de 
Vasile Dumitrescu, ambasadorul 
României în Elveția. Sesiunea va 
examina situația economică din 
Europa, pe baza studiului între
prins de Secretariatul comisiei, 
rapoartele comitetelor, precum și 
un raport asupra activității con
silierilor economici principali ai 
guvernelor membre ale Comisiei. 
Ordinea de zi prevede, de ase
menea, examinarea contribuției 
Comisiei la programul Națiunilor 
Unite pentru țările în curs de 
dezvoltare. Evoluția schimburilor

comerciale între Est și Vest ur
mează, de asemenea, să fie evo
cată în cursul dezbaterilor.

în ședința de deschidere au 
luat cuvîntul Emanuel Treu, pre
ședintele Comisiei pe anul 1967, 
Janes Stanovnik, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, și Phi
lippe de Seynes, secretar general 
adjunct al O.N.U. Vorbitorii au 
schițat sarcinile de viitor ale co
misiei, precizînd domeniile prio
ritare de activitate. Ei au pus 
un accent deosebit pe necesitatea 
cooperării tehnico-științifice și pe 
dezvoltarea cooperării industri
ale, ca factori ai lărgirii schim
burilor comerțului Est-Vest și ai 
progresului.

CA1RO. 17 (Agerpres). — 
La 16 aprilie, Titus Sinu, 
ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Arabă Unită, a 
prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Ga
mal Abdel Nasser.

La solemnitate a asistat 
Mahmud Riad, ministrul a- 
facerilor externe al R.A.U.

Ambasadorul român a 
fost însoțit de membrii. 
ambasadei.

După ceremonia prezen
tării scrisorilor de acredi
tare intre președintele Re
publicii Arabe Unite și am
basadorul Republicii Socia
liste România a avut loc o 
convorbire cordială.

pirațiilor comune ale popoarelor 
noastre. Cu organizațiile de tine
ret și studenți din toate țările so
cialiste s-au desfășurat în ultimii 
ani schimburi frecvente de dele
gații, întîlniri și contacte care au 
permis o mai bună cunoaștere 
reciprocă și au contribuit Ia dez
voltarea relațiilor de colaborare, 

în planul de schimburi pe acest 
an avem prevăzute schimburi de 
delegații, de grupuri de turiști, 
de formații artistice sau sporti
ve, diverse alte contacte bilatera
le cu organizațiile do tineret din 
toate țările socialiste. Un pro
gram larg de schimburi am sta
bilit cu Comsomolul care își săr
bătorește în acest an a 50-a ani
versare. O dezvoltare conti
nuă au cunoscut-o legături
le strînse de prietenie și so
lidaritate internationalists sta
tornicite între U.T.C., U.A.S.R. 
și organizațiile de tineret și 
studenți din Vietnam. Vi
zita efectuată anul trecut în țara 
noastră de delegația U.T.M. din 
R.D. Vietnam, ca și aceea a de
legației Federației Studenților 
pentru Eliberarea Vietnamului 
de Sud, numeroasele acțiuni și 
manifestări publice ale tineretu
lui nostru au prilejuit afirmarea 
puternică a solidarității tinerei 
generații a României cu tineretul 
eroic al Vietnamului, cu cauza 
dreaptă, de neînfrînt a poporului 
vietnamez.

în ultimii ani s-au dezvoltat și 
lărgit continuu relațiile de coo
perare dintre organizația noastră 
și organizațiile comuniste, demo
cratice și progresiste de tineret 
din Europa occidentală, precum 
și cooperarea dintre U.A.S.R. și 
uniunile studențești din țările 
vest-europene. Numai în ultima 
perioadă au avut loc schimburi 
de delegații, participări la con-

tarea lor politică, filozofică, reli
gioasă, de afiliere internațională 
care acționează în direcția pro
movării ideilor de pace și cola
borare internațională. Propria 
noastră experiență, ca și 4 între
gii mișcări internaționale de ti
neret și studenți ne-au format și 
întărit convingerea că deosebi
rile de concepții și afiliere nu 
sînt factori care să împiedice 
cooperarea și unitatea de luptă a 
tineretului, dacă se manifestă do
rința sinceTă de a realiza această 
apropiere și unitate pe baza a 
ceea ce este comun tinerei gene
rații.

Mereu mai pregnant se afirmă 
uriașele forțe sociale care se pro
nunță pentru destindere, pentru 
înlăturarea focarelor de război și 
de încordare între state, lichida
rea rezidurilor „războiului rece", 
pentru rezolvarea problemelor 
litigioase prin tratative, pentru 
noi eforturi în vederea colaboră
rii și cooperării între toate sta
tele. A aborda lucid, realist și 
eficace problemele asigurării pă
cii și securității mondiale înseam
nă a acționa consecvent pentru 
dezvoltarea colaborării între toa
te forțele care se pronunță pen
tru dezideratele fundamentale ale 
păcii și cooperării între toate ță
rile, a conlucra cu toate organi
zațiile care se situează pe această 
platformă. Aceste considerente 
fundamentale sînt cu atît mai va
labile în abordarea problemei 
cooperării tinerei generații în 
lupta pentru pace cu cât tinere
tul, care dă cele mai mari jertfe 
de sînge în conflagrații, este ar
zător interesat în evitarea unor 
noi măceluri, în asigurarea unui 
viitoi de pace. A condiționa con
tactele, schimbul de opinii, coo
perarea în general de existența 
unei identități de poziții și 
obiective, sau de însușirea punc
telor de vedere ale unei anu
mite organizații, înseamnă a crea 
o atmosferă de neîncredere, izo
lare și suspiciune, ceea ce ar a- 
duce serioase prejudicii însăși

parea la seminarii și congrese, Ia 
diferite manifestări internaționale 
pe probleme politice sau de in
teres particular, pentru diferite 
categorii ale tineretului, U.T.C. 
și U.A.S.R. vor lua, totodată, 
parte la festivaluri de artă și 
folclor, vor intensifica schimbu
rile culturale, artistice, sportive, 
turistice cu organizații de tine
ret și studenți din diferite țări 
ale lumii. în acest an, soli ai ti
neretului și studenților din țara 
noastră vor participa la cel de-al 
IX-lea Festival mondial al tine
retului și studenților pentru soli
daritate, pace și prietenie, care 
va avea loc la Sofia, la festivaluri 
de artă studențească din Iugos
lavia, Turcia, Polonia, Danemar
ca etc.

U.T.C. și U.A.S.R. participă Ia 
activitățile F.M.T.D. și U.I.S., a- 
dueîndu-și contribuția la îmbu
nătățirea și extinderea activității 
lor, pentru statornicirea între or
ganizațiile membre a unor relații 
de stimă și respect reciproc, ba
zate pe egalitate reala în drep
turi, pentru a asigura un climat 
de încredere și rodnică colabo
rare. Considerăm ca, pentru a-și 
realiza obiectivele și rolul pe care 
îl au în mișcarea de tineret, or
ganizațiile internaționale de tine
ret și studenți a căror menire nu 
este de a elabora sau de a indica 
linia politică, formele de activi
tate și obiectivele organizațiilor 
membre, trebuie să ofere un ca
dru cît mai larg de colaborare 
și de acțiuni care să aibă la bază 
obiective comune tineretului. în- 
trucît, datoria acestor organizații 
este de a pune la baza activității 
lor ceea ce este comun tinerei 
generații, ele trebuie să evite a- 
doptarea unor poziții unilaterale, 
inspirate din programul și obiec
tivele politice ale vreunei orga
nizații membre sau ale unui grup 
de organizații, întrucât singura 
rațiune a existenței lor este de a 
milita pentru realizarea interese
lor și năzuințelor comune ale ti
neretului de pretutindeni. Orga
nizația noastră se va pronunța și

DIALOG, COOPERARE,

„Pueblo" se

Cooperarea știin

țifică europeană în

discuția savanților

afla in apele
teritoriale ale
R.P.D. Coreene
DEZVĂLUIRI LA TELEVIZIUNEA 

AMERICANĂ

• LA 15 APRILIE s-au des
chis la New York lucrările se
siunii a Il-a a Comitetului de 
programe și coordonare, orga
nism subsidiar al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
Din Comitet fac parte reprezen
tanți ai 16 (ări membre, printre 
care și România. Reprezentantul 
țării noastre în Comitet, Ion 
Moraru, consilier la Misiunea 
Permanentă a Republicii Socia
liste România pe lingă O.N.U., a 
fost ales vicepreședinte al birou
lui sesiunii.

• MINISTRUL SPANIOL AL 
EDUCAȚIEI și al științelor și-a 
prezentat demisia în urma valu
lui de demonstrații studențești 
care au avut loc începînd din 
luna noiembrie în universitățile 
spaniole. Generalul Franco a 
numit în locul lui pe profesorul 
Jose Luis Villar.

cît soarta țărilor asiatice, ca și 
a altor regiuni aflate în curs de 
dezvoltare, este nemijlocit lega
tă de cea a întregii omeniri.

Ședința cabinetului 
vest-german

UNITATE DE ACȚIUNE

Rețeaua de televiziune ame
ricana. „National Broadcasting 
Company" a prezentat tele
spectatorilor marți seara două 
documente prin care se atestă 
faptul că nava spion „Pueblo* 
se afla, 
trării ei 
vale ale 
ianuarie 
riale ale 
din aceste documente îl 
stituie copia unei pagini din 
jurnalul de bord al navei în 
care se află înscrise coordona
tele vasului la acea dată. Al 
doilea document se referă la 
un ordin transmis unor coman
danți de nave americane afla
te în această regiune din Pa
cific, în care se indica itinera- 
riul navei spion „Pueblo", pre 
cum și instrucțiunile cu pri
vire la culegerea de către echi
pajul acestei nave de informa
ții asupra instalațiilor radar 
amplasate de-a lungul regiu
nilor de coastă ale R.P.D. Co
reene.

în momentul seches- 
de către forțele na- 
R.P.D. Coreene la 23 
a.c., în apele terito- 
R.P.D. Coreene. Unul 

con-

• „REPUBLICA ARABA U- 
NITĂ consideră că pînă în pre
zent nu a fost înregistrat nici 
un progres pe calea soluționării 
pașnice a crizei din Orientul 
Apropiat", a declarat miercuri 
purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului R.A.U., Hassan Za- 
yat, la încheierea întrevederii 
dintre ministrul de externe 
egiptean Mahmud Riad, și trimi
sul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring. „Situația 
este exact aceeași ca la începu
tul misiunii lui Jarring", a ară
tat Zayat. El a adăugat că „gu
vernul R.A.U. menține ușa des
chisă pentru o soluție pașnică a 
crizei din Orientul Apropiat".

• SUB PREȘEDINȚIA can
celarului Kiesinger, la Bonn a 
avut loc marți o ședință a prin
cipalilor membri ai cabinetului 
vcst-german. în cadrul căreia a 
fost examinată situația încorda
tă care a rezultat în urma aten
tatului asupra lui Rudi Dut- 
schke.

Potrivit ultimelor date, în 
cursul ciocnirilor care au avut 
loc între studenți și politie au 
fost efectuate aproximativ 1000 
de arestări și au fost rănite dc 
ambele părți circa 100 de per
soane.

• ASOCIAȚIA AMERICANA 
a companiilor de asigurare a 
anunțat că pagubele provocate 
de incidentele rasiale care au 
avut loc la Newark și Detroit 
vara trecută au fost evaluate 
la 80 milioane dolari. Această 
evaluare nu se referă decît la 
acele pagube acoperite de com
paniile de asigurare, adică nu
mai 60—65 la sută din pierderile 
efective.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția China Nouă, Mao Tze- 
dun, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, a dat o 
declarație în care subliniază în
semnătatea deosebită a largii 
mișcări de protest declanșate de 
asasinarea lui Martin Luther 
King, și se pronunță în sprijinul 
luptei populației ‘de culoare din 
Statele Unite împotriva discri
minării rasiale.

O LA CANBERRA a început 
ieri Conferința Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Asia și Ex
tremul Orient la care participă 
peste 360 de delegați din 29 țări, 
într-un mesaj adresat conferin
ței de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, se arată că 
promovarea bunăstării economi
ce și sociale în țările în curs de 
dezvoltare constituie o parte 
integrantă a eforturilor îndrep
tate spre pacea mondială, întru-

• CINCI MEMBRI afro-asia- 
tici ai Consiliului de Securitate 
— Algeria, Etiopia, India, Pa
kistan și Senegal — au dat pu
blicității un proiect de rezolu
ție în problema rhodesiană. Dez
baterile în această problemă, 
începute luna trecută, iar apoi 
suspendate, vor fi reluate as
tăzi, la 15,30 GMT. Textul afro- 
asiatic cere tuturor statelor să 
rupă relațiile lor economice cu 
regimul ilegal de la Salisbury. 
In virtutea aceluiași capitol, 
textul recomandă Marii Brita
nii să folosească forța pentru a 
înlătura regimul ilegal din Rho
desia.

în capitala Austriei și-a început 
miercuri lucrările conferința con
sacrată condițiilor și posibilități
lor de cooperare științifică în Eu
ropa. Organizată de Federația 
mondială a oamenilor de știință, 
conferința reunește savanți din 
18 țări europene, precum și ob
servatori din partea U.N.E.S.C.O., 
A.I.E.A. și a altor organizații in
ternaționale. Din țara noastră 
participă acad. Nicolae Teodores- 
cu, vicepreședinte al Asociației 
oamenilor de știință din Repu
blica Socialistă România, și prof. 
Comeliu Penescu, membru co
respondent al Academiei, secretar 
general al asociației care vor 
aborda, în cadrul discuțiilor, te
mele : cooperarea științifică și 
cooperarea economică și atitudi
nea omului dh știință față de pro
blemele sociale.

Participanții, cunoscuți în 
marea lor majoritate nu numai 
prin remarcabile opere științifice, 
dar și prin poziția lor militantă 
în viața societății contemporane, 
vor face un schimb de păreri în 
legătură cu problema cooperării 
științifice în Europa,

Podul Londrei
Oceanul

trece

Recenta ședință a 
parlamentului spaniol 
s-a concentrat asupra 
politicii economice a 
guvernului, căreia 
cîțiva „procuradores 
(deputați) i-au adus o 
serie de critici. Re
plica le-a fost dată de 
vicepreședintele gu
vernului, amiralul 
Carrefo Blanco, care a 
declarat că, după pă
rerea sa, „economia

cat unii deputați, ori
zontul economic spa- 
ni-al devine din ce în 
ce mai întunecat, pen
tru prima dată din 
1961, rezervele țării 
scăzînd sub un miliard 
de dolari, apreciere 
făcută după datele pu
blicate de Banca Spa
niei.

Prețurile au înregis
trat o creștere medie 
de 3,51 la sută în tri-

sută din copiii acestor 
familii sărace pără
sesc școala imediat 
după ce au terminat 
cursul primar. O re
percusiune directă a 
dificultăților economi
ce existente îl repre
zintă șomajul și exis
tența în străinătate a 
nu mai puțin de 
720 000 de muncitori 
spanioli plecați în că
utare de lucru.

pentru a împiedica ac
tivitatea comisiilor 
muncitorești. Zilele a- 
cestea, poliția a îm
prăștiat cu forța 700 
de muncitori de la o 
fabrică din Madrid sub 
motiv că au luat parte 
la „o adunare neauto
rizată". organizată de 
„comisiones obreras", 
iar tribunalul penal 
din Madrid a condam
nat pe Marcelino Ca-

Municipalitatea Londrei a anunțat că istoricul „Pod al Lon
drei" a fost vîndut unor oameni de afaceri americani și va fi 
reconstruit piatră cu piatră de cealaltă parte a Atlanticului. Nu
mele cumpărătorilor, prețul plătit și locul în care va fi reconsti
tuit podul vor fi anunțate la Londra joi după-amiază. După cum 
s-a aflat, autoritățile britanice ar fi vîndut acest monument is
toric cu 1 milion de lire sterline. Pînă în anul 1750, „Podul 
Londrei" era singurul pod din capitala Angliei. El a fost re
construit sau. mo.dificaț de mai multe, ori, iar în forma actuală 
datează din anul 1825. Motivele care au determinat vinderea 
podului au fost, după curri se relatează din Londra, imperativele 
vieții moderne. El devenise prea îngust pentru traficul mo
torizat.

Spania economice
țării e sănătoasă" așa 
îneît „climatul de de
fetism întreținut de 
unele persoane nu-și 
are justificare". De
clarația nu a mulțu
mit pe deputați, cate 
au primit-o cu scepti
cism, reproșînd vice
președintelui că pri
vește cu un optimism 
exagerat perspectivele 
de viitor ale economiei 
spaniole care nu sînt 
de fel încurajatoare, 
în prezent, au remar-

mestrul I al acestui 
an, în comparație cu 
ultimul trimestru al 
anului trecut. In com
parație cu evoluția 
prețurilor, salariile 
muncitorilor au rămas 
la același plafon. Ast
fel, numai în Madrid, 
215 673 de familii (o 
treime ' din întreaga 
populație a capitalei) 
au un venit de mai 
puțin de 5 000 de pese
tas pe lună șl, ca ur
mare a lipsei mijloa
celor materiale, 80 la

Sentimentul nemul
țumirii muncitorilor 
își găsește expresie în 
demonstrațiile organi
zate de „comisiones 
obreras", care s-au 
dezvoltat în ultimii 
ani în opoziție cu sis
temul oficial al sindi
catelor. „Comisiones 
obreras" cer recunoaș
terea dreptului la 
grevă și fixarea sala
riului minim zilnic la 
250 pesetas. Autorită
țile intervin brutal

macho și Julian Ariza, 
conducătorii acestor 
comisii, la cîte un an 
închisoare pentru „ac
țiuni periculoase pen
tru stat“. Represiunile 
îndreptate împotriva 
comisiilor muncitorești 
se intensifică în preaj
ma lui 1 Mai, preco
nizat a fi sărbătorit 
ca zi de luptă pentru
revendicări politice și 
economice.
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DOINA TOPOR

Arestarea unui participant la una din demonstrațiile studen
țești din Berlinul Occidental desfășurate în urma atentatu

lui asupra lui Rudi Dutschke.

grese și la alte manifestări in
ternaționale, întîlniri și contac
te cu organizațiile de tineret și 
studenți din Anglia, Belgia, El
veția, Finlanda, R. F. a Ger
maniei, Italia, Franța, Suedia.

Tineretul român, din rîndu- 
rile căruia în istoria poporului 
ndstru s-a înscris numele multor 
luptători neînfricați pentru păs
trarea ființei naționale, pentru li
bertate și dreptate socială își 
manifestă solidaritatea deplină cu 
lupta pe care tineretul și organi
zațiile sale din Africa, Asia și 
America Latină o duc, alături de 
popoarele lor, pentru dobîndirea 
și consolidarea independenței na
ționale, pentru dreptul sfînt al 
fiecărui popor de a fi stăpîn al 
propriului său destin. în ultimii 
ani s-au lărgit și intensificat le
găturile de cooperare și solida
ritate cu organizațiile de tineret 
și studenți din Asia, Africa și 
America Latină; au avut Ioc 
schimburi de delegații, contacte 
și schimburi de opinii cu organi
zațiile de tineret din Guineea 
Tanzania, Angola, Camerun, Con
go (Brazzaville), Mexic, Chile, 
Venezuela, Argentina.

Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România sînt hotă
râte să depună în continuare 
eforturi perseverente pentru dez
voltarea și diversificarea activi
tății internaționale, să manifeste 
dinamism și să împletească ini
țiativa cu receptivitatea pentru 
a valorifica pe deplin posibili
tățile largi de a extinde coope
rarea cu diferite organizații de 
tineret și studenți, pentru a-și 
spori aportul la lărgirea coope
rării internaționale și întărirea 
unității de acțiune a tinerei ge
nerații, la extinderea contactelor 
internaționale în interesul păcii 
și colaborării mondiale. Această 
necesitate' și, totodată, această 
posibilitate derivă din prestigiul 
internațional al României socia
liste, din ecoul larg al politicii 
sale externe realiste și construc
tive, din interesul crescînd mani
festat de opinia publică interna
țională față de țara noastră. A- 
ceasta constituie și o cerință iz
vorâtă din imperativul de a se 
lărgi dialogul tinerei generații 
din toate țările lumii, parte in
tegrantă a procesului de extin
dere a contactelor bilaterale și 
multilaterale, care urmăresc crea
rea unui climat de încredere, des
tindere și cooperare, pentru pro
movarea păcii și securității în 
lume.

Acționînd în acest spirit, 
U.T.C. și U.A.S.R. vor dezvolta 
și lărgi continuare relațiile 

0 frățești de prietenie și colaborare 
cu organizațiile de tineret și stu
denți din toate țările socialiste, 
cu organizațiile revoluționare, 
democratice și progresiste din în
treaga lume. Abordând în mod 
constructiv problema cooperării 
tineretului și organizațiilor sale 
în lupta pentru țelul vital al pă
cii și înțelegerii între popoare, 
U.T.C. și U.A.S.R. își vor extinde 
contactele cu toate forțele tine
rei generații, indiferent de orien-

cauzei cooperării și unității de 
acțiune a tineretului. Considerăm 
că se pot stabili relații utile, de co
laborare — chiar în domenii res- 
trînse -— cu cele mai diverse or
ganizații, asociații și grupări de 
tineret, avînd drept scop lărgirea 
prieteniei tineretului lumii, apro
pierea și o mai bună înțelegere 
între popoare, crearea unui cli
mat care să faciliteze eforturile 
pentru asigurarea păcii. în ace
lași sens, realitățile arată că sînt 
posibile și necesare contacte cu 
organisme oficiale de stat care se 
ocupă de tineret în scopul cu
noașterii reciproce a experienței, 
a modalităților prin care sînt 
abordate și soluționate diferite 
probleme ale formării și educării 
tinerei generații.

U.T.C. și U.A.S.R. își propun 
să manifeste mai multă iniția
tivă în dezvoltarea cooperării cu 
organizațiile de tineret și studenți 
din Europa occidentală, Africa, 
Asia și America Latină. Sînt pre- , 
văzute, în acest an, schimburi de 
delegații cu organizațiile comu
niste de tineret din Austria, Fin
landa, Elveția, Italia, Olanda, cu 
organizațiile studențești din An
glia. Belgia, Danemarca, Fin
landa. Franța, R. F. a Germaniei, 
Olanda, Italia, Turcia. Ținând 
seama că o trăsătură caracteris
tică mișcării de tineret din țările 
capitaliste o constituie participa
rea unor largi forțe democratice 
și progresiste la importante ac
țiuni revendicative, la lupta îm
potriva uneltirilor imperialismu
lui și reacțiunii, pentru pace, de
mocrație și progres social, U.T.C. 
și U.A.S.R. vor iniția și dezvolta 
relații de colaborare cu organi
zații socialiste, social-democrate, 
radicale și cu alte organizații în 
a căror platformă există unul sau 
mai multe obiective sau preocu
pări de interes comun. în acest 
an urmează să se efectueze 
schimburi de delegații cu organi
zațiile tineretului socialist din 
Belgia, R. F. a Germaniei, Nor
vegia, Suedia, Danemarca.

Educat în spiritul solidarității 
militante cu lupta popoarelor 
pentru libertate și independență, 
tineretul român, organizația noas
tră manifestă o caldă simpatie și 
acordă întregul său sprijin tine
retului din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine, care, alături de 
popoarele lor luptă pentru cuce
rirea dreptului de a fi stăpâne 
pe propria lor soartă. Ne propu
nem să lărgim contactele cu or
ganizații de tineret și studenți 
din Tanzania, Congo (Brazza
ville), Angola, Mozambic, Mali, 
Guineea, R.A.U., Algeria, Maroc, 
Laos, Japonia, Mexic, Chile, U- 
ruguay, Venezuela, Guatemala, 
din alte țări ale Asiei, Africii și 
Americii Latine, cu forțele tine
retului și studenților integrate în 
largul front de luptă al popoare
lor pentru libertate, independen
ță și progres social.

Considerînd că trebuie valori
ficate toate posibilitățile și con
dițiile favorabile realizării unei 
cooperări multilaterale, în cele 
mai variate domenii, pe lingă 
schimburile de delegații, partiti

va acționa cu consecvență pentru 
ca F.M.T.D. și U.I.S. să porneas
că de la aceste principii, pentru 
că numai astfel ele pot aduce o 
contribuție reală la lărgirea și în
tărirea frontului comun al forțe
lor care luptă împotriva imperia
lismului, pentru libertate, inde
pendență, democrație, pace și 
progres.

Paralel cu dezvoltarea și extin
derea legăturilor și contactelor 
cu organizații de tineret și stu
denți din diferite țări ale lumii, 
cu participarea la un număr spo
rit de manifestări internaționale, 
U.T.C. și U.A.S.R. vor iniția or
ganizarea în țara noastră a unor 
acțiuni internaționale care să se 
înscrie ca o contribuție pozitivă 
la cauza comună a tinerei gene
rații, la cauza păcii, înțelegerii 
și apropierii între popoare.

în acest an va fi organizat în 
țara noastră un seminar european 
„Studentul, arta și cultura , la 
care au fost invitate toate uniu- 

- nile studențești din Europa, pre
cum și U.N.E.S.C.O. și U.I.S. în 
calitate de observatori. Seminarul 
va prilejui un schimb de opinii 
asupra rolului studentului în via
ța cultural-artistică a națiunii 
sale și cooperării organizațiilor 
studențești în acest domeniu, ca 
factor pozitiv al colaborării mul
tilaterale, al destinderii și apro
pierii între popoarele europene.

Nutrind convingerea că tînăra 
generație de pe continentul eu
ropean poate să-și aducă propria 
sa contribuție la acțiunile și e- 
forturile pe care popoarele euro
pene, forțe sociale și politice din 
ce în ce mai largi le desfășoară 
pentru cauza păcii, apropierii și 
înțelegerii între popoare, Uni
unea Tineretului Comunist va 
organiza la începutul anului vii
tor o „Masă rotundă" asupra se
curității europene, la care vor fi 
invitați reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret din Europa, 
indiferent de convingerile poli
tice, filozofice, religioase, pentru 
a realiza, într-un spirit de înțe
legere, stimă și respect reciproc, 
un larg schimb de opinii privind 
rolul și contribuția tineretului la 
dezvoltarea și lărgirea colaborării 
intereuropene, la realizarea unui 
climat de destindere, pace și 
securitate pe continentul nostru.

în amplul dialog care poate și 
trebuie să ducă la unirea forțelor 
tinerei generații în promovare.) 
idealurilor nobile ale păcii și pro
gresului, glasul tineretului nostru, 
al organizațiilor sale — U.T.C. și 
U.A.S.R., trebuie să se facă pu
ternic auzit, lucid, realist, con
structiv. Organizația noastră este 

’ convinsă că prin consolidarea și 
lărgirea continuă a relațiilor de 

; cooperare cu tineretul din toate 
1 țările lumii își îndeplinește o în

datorire intemaționalistă, contri- 
1 buie la întărirea unității de luptă 

a forțelor progresiste ale tinerei 
generații, manifestîndu-se astfel 
activ în cadrul eforturilor gene
rale ale întregului popor român, 
ale partidului și statului nostru 
pentru promovarea cauzei socia- 

; îismului și păcii în lume, pentru 
, întărirea întregului front antiim- 

perialist, pentru triumful aspira- 
1 țiilor înaintate ale omenirii pro

gresiste.
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