
AFIRMAREA Șl PROMOVAREA TINERETULUI

W COMPETIȚIA INTE
LECTUALĂ A CERCE
TĂRII ȘTIINȚIFICE Șl 

IN DINAMICA
PRODUCȚIEI

„în stadiul de dezvoltare în care ne găsim, urcușul înainte
depindo în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și compe-
tența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mijloacele de
producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a adm:-
nistra bogățiile țării, avuția națională, de receptivitatea la tot
ce e nou și înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul
mondial". (NICOLAE CEAUSESCU).

în epoca noastră — caracteri
zată prin impetuoasa revoluție 
tehnico-științifică mondială — 
profesia inginerului a căpătat un 
rol și un prestigiu nou. A fi in
giner — cercetător sau activînd 
în cîmpul producției — echiva
lentă, în zilele noastre, cu titlul 

zeritabil promotor al progre- 
i. „Forța modernă contem- 
nă — notează reputatul so- 
>g J. J. Servan Schreiber — 
amnă capacitatea de a inven- 
adică cercetarea, plus capa- 
ca de a însera rapid inven- 
în produse, adică tehnolo- 

. Politica de formare, perpe- 
specializare și organizare a 
teriei cenușii", se înscrie as- 
într-o preocupare mondială, 

:adrul căreia nu se cruță nici

eforturile și nici investițiile. în 
următorii zece ani — afirmă spe
cialiștii — după numărul cerce
tătorilor și al inginerilor sc va 
măsura gradul de civilizație și 
perspectivele de progres ale unui 
stat.

în țara noastră — în cadrul 
efervescent ale unei economii di
namice, cu caracter complex, a- 
flată în continuă modernizare și 
dezvoltare — cifra inginerilor a 
înregistrat în ultimii ani creșteri 
impetuoase. Ea depășește acum 
10 000 și, dată fiind politica sta
tului nostru de promovare con
tinuă, intensivă, a științei și teh
nicii, cifra va spori considerabil 
în viitorul apropiat, prin noile 
contingente formate de cele 
opt institute politehnice care

funcționează în marile orașe și 
centre industriale. Apariția ra
murilor industriale noi, intrarea în 
funcțiune a numeroase uzine și 
combinate moderne, ridicarea 
continuă a gradului de tehnicita
te al întreprinderilor industriale, 
exigențele înseși ale producției, 
ale diversificării și creșterii ei 
cantitative și calitative, solicită 
un tot mai mare număr de ingi
neri cu pregătire înaltă, impu- 
nînd o atenție deosebită formării 
și specializării perpetue a acesto
ra, integrării lor în procesul com
plex și dinamic al operei de in
dustrializare socialistă. Sarcinile 
sporite care stau în fața indus
triei noastre în anul 1969 — a- 
nul hotărîtor al cincinalului — 
pun un accent în plus pe aceste 
exigențe legitime.

în rîndul inginerilor din țara 
noastră, coeficientul tinerilor e 
remarcabil, peste o treime, fapt 
care acordă o mare însemnătate 
condiției lor profesionale și mai 
ales integrării lor eficiente. Toc
mai în acest scop, al studierii mo
dului de integrare a tinerilor in
gineri în producție, am investigat 
de curînd două mari uzine : „E- 
lectroputere" din Craiova și 
„1 Mai" din Ploiești.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Luni, 13 ianuarie 1969
Reluarea 

cursurilor școlare
DE LA MINISTERUL ÎNVĂTĂMÎNTULUi:

Cursurile școlilor generale, ale liceelor de cultură generală, 
liceelor de specialitate, școlilor profesionale și tehnice, precum 
și activitățile grădinițelor de copii, reîncep, după vacanța de 
iarnă, luni 13 ianuarie 1969.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II, NR. 6106 6 PAGINI — 30 BANI MARȚI 7 IANUARIE 1969
S

TINÂRA GENERAȚIE IN PRIMELE 
RINDURI ALE ÎNTRECERII

IERI. 5 800 DE TINERI DIN

CAPITALĂ AU PARTICIPAT LA

• BACAU:

• VASLUh

• BISTRIȚA

• SIMPOZIOANE, SESIUNI TEHNICO-ȘTIINȚIF ICE, CERCURI DE DOCUMENTARE SI CREAȚIE 
TEHNICA LA COMBINATUL CHIMIC BORZE ȘTI, COMBINATUL DE CAUCIUC SINTETIC, 
FABRICA LETEA • CLUBURI TEHNICE LA FABRICA DE POSTAV BUHUSI și C.I.L. COMA- 
NESTI ■ IN 1969, 20 LA SUTA DIN TINERI — PURTĂTORI Al INSIGNEI „PRIETEN AL CĂRȚII 
TEHNICE".

• 2 000 DE TINERI RECOMANDAȚI PENTRU A LUCRA IN SECTOARELE ZOOTEHNIC, LEGU
MICOL SI VITIPOMICOL ALE COOPERATIVE LOR AGRICOLE • PRIN MUNCA PATRIOTICA 
— LUCRĂRI IN VALOARE DE 25 MILIOANE LEI.

LUPTA

IARNA

•iodată, în îndelunga- 
istorie, acest minuscul 
chet port al Dunării — 
va — nu a cunoscut 
întărite decisive pe 
le trăiește acum, in cel 
l patrulea an al cinci- 
lui.
îrșova se mută. Cu-
> in vastul proiect de 
nstrucție a acestei zo- 
— sub semnul marelui 
Ier al hidrocentralei 
ile de Fier —orașul in- 
•n viitor cu o viteză ca

re uimește, deopotrivă, și 
pe oaspete, și pe localnic. 
Am vizitat de multe ori, in 
ultima vreme, orașul, sur- 
prinzindu-l în diferite ipos
taze ale acestei metamor-

CUMPĂRAȚI
ILUSTRATE

DIN
ORȘOVA!»

foze. O fotografie „la mi
nut", făcută astă vară in 
fața boschetelor de tranda
firi ai grădinii publice.

Congresului al X-lea al partidului.

Foto: C. CONSTANTIN

• BUZĂU/

• AMPLE ACTIVITAȚ' EDUCATIVE DEDICATE CELEI DE-A 25 ANIVERSARI A ELIBERĂRII • 
CICLURI DE ACTIViT I : „25 DE ANI DE LA VICTORIA INSURECȚIEI ARMATE" Șl „UN SFERT 
DE VEAC DE MĂRE ic REALIZĂRI SUB CONDUCEREA P.C.R. • CONCURS CULTURAL-ARTIS
TIC : „ROMÂNIA IN VERS Șl CINT".

• ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU TINERII DE LA SATE • SCHIMBURI DE EXPERIENȚA PEN
TRU MECANIZATORI SI COOPERATORI: „MECANIZAREA LUCRĂRILOR IN FERMELE Șl BRI
GĂZILE ZOOTEHNICE", „MAȘINI NOI FOLOSITE IN LEGUMICULTURA Șl POMICULTURA"
• CONCURSURI PE ALTE TEME AGRICOLE LA ORDINEA ZILEI,

Râspunzînd chemărilor adresate de conferințele rganiza-

r județene Prahova și Teleorman ale U.T.C., organizațiile

județene ale Uniunii Tineretului Comunist își stabilesc obiective

și măsuri concrete pentru a face ca prezența lor, a organizației

U.T.C. și a fiecărui tînăr, în însuflețită întrecere pentru realiza-

rea și depășirea planului de dezvoltare a economiei naționala

pe anul 1969, să fie cît mai expresivă, cît mai pregnantă. în

numele uteciștilor, al tuturor tinerilor, organizațiile județene

U.T.C. se angajeoză să-și intensifice activitatea în vederea par

ticipării la realizarea sarcinilor economice din industrie, din

agricultură, să-și îmbunătățească munca educativă în rîndul tu

turor cafegoriilor de tineri, să obțină noi și importante realizări

în cinstea celei de-a 25-a aniversări a Eliberării patriei și a

(Publicăm, în pagina a ll-a, extrase din angajamentele 
organizațiilor județene U.T.C, Bacău, Vaslui, Bistrița-Năsăud și 
Buzău).

Fotografia noastră va prezintă 
pe lînărul Ion Petre, sudor la 
uzina bucureșteană „Gdvița 
Roșie", apreciat pentru rezul
tatele bune pe care le obține 

la locul său de Inuncă

ne dă acum sentimentul 
unui document de ar
hivă... Orașul se mută, 
iar schimbarea de prive
liști și planuri e atît de ra
pidă, atit de amplă, incit 
va trebui să apelăm mereu, 
de acum încolo, la memo
ria fotografiei, pentru a-i 
fixa în amintire vechea în
fățișare. Chiar și cărțile 
poștale ilustrate cu vederi 
ale Orșovei, care se vind 
la chioșcuri, devin, de pe 
acum, astfel de documen
te... Așadar — cumpărați 
ilustrate din Orșova!

Am privit, în aceste zile, 
noua vatră a Orșovei, cre
ionată pe o vastă hartă a- 
flată la Consiliul popular 
provizoriu. Am urcat apoi 
— pe liniile de sens ale 
hărții — spre noul oraș, 
care se construiește unde
va, deasupra celui vechi, în 
peisajul alpestru, confrun- 
tînd proiectele cu realități
le locului. De pe prispa de 
piatră a munților, am pri
vit o clipă orașul vechi — 
care va deveni albia viito
rului lac de acumulare al 
hidrocentralei — apoi, ur- 
cind mai departe pe una

ROMULUS DIACONESCU # 
V. RAVESCU

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ -DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Este un adevăr axiomatic pen

tru tineretul de astăzi că o con
diție a reușitei în lumea mo
dernă o constituie, alături de 
buna pregătire profesională, 
prezența activă a voinței, în
drumată către un țel înalt șl 
bine precizat. Dar aspirațiile 
individului nu trebuie să fie 
străine de rațiunea colectivă. 
Activizarea exagerată a voinței, 
dezvoltarea personalității. în 
sine, fără dedicarea puterilor el 
unui scop generos, pot fl peri
culoase pentru tînăr, întruchi- 
pînd acea voință de putere 
proprie unor tipuri de oameni 
care-și iau singuri dreptul de 
a se socoti liberi de ceea; ce ei 
consideră „prejudecăți" ale mo
ralei curente. In ultimă ițist<ntă 
ei sînt adept! al inechități, eul- 
tlvatori periculoși ai unui vo
luntarism fără margini și fără 
scrupule.

Dacă nu este însoțit de do
rința sinceră de a fi util socie
tății de a înțelege viața ca pe 
o conviețuire, voluntarismul 
apare ca un comportament ba
zat pe exacerbarea voinței șl 
duce. în ultimă instanță, la im
pulsivitate, la agresivitate di
rectă ori, mal obișnuit, traves
tită. Structura adîncă, autentică 
a omului, acea structură culti
vată și consolidată de o expe
riență milenară, se împotrivește 
în chip fundamental voluntaris
mului brutal. Nu numai oame

nii obișnuiți dar și cei mai mari 
artiști, scriitori s-au simțit răs
punzători de soarta acestui fond 
de umanitate, iuînd atitudine 
fățișă împotriva oricărei alte
rări a lui. Cu atit mai mult, 
cînd vorbim de conviețuirea în

colectivității, respectul pentru 
celălalt.

Indiferent de epoca sau modul 
de manifestare, obîrșia acestor 
trăsături trebuie căutată în 
viața de familie, în ceea ce 
poporul nostru numește atît de

terioare. Copilăria este vîrsta 
la care se deprind relațiile cu 
semenii, a căror efigii o alcă
tuiesc raporturile de familie. Un 
copil care-și respectă părinții 
prefigurează adolescentul 
care-și va stima colegii, tînărul

RESPECTAREA VALORILOR
SOCIETĂȚII - AXUL MORAL

AL PERSONALITĂȚII TlNÂRULUI
societatea noastră socialistă se 
cuvine să nu uităm nici o clipă 
că unul dintre numeroasele bu
nuri supreme pe care socialis
mul le apără și le dezvoltă este 
șl acesta : atitudinea responsa
bilă, pusă în slujba aspirațiilor

plastic „cei șapte ani de acasă", 
momentul în care copilul, ma
leabil și atent la observațiile 
părinților, este capabil de a fi 
modelat, avînd sufletul receptiv 
la impresiile din afară, asimi- 
lînd cu ușurință impresiile ex-

care va acorda considerația cu
venită soției, omul care pretu
tindeni în societate va ști să 
respecte și să apere prestigiul 
poporului și patriei sale.

Recunoștința pe care omul 
aflat în miezul vieții o manifestă

față de părinții care i-au în
drumat primii pași pune sem
nul egal și în raporturile din
tre individ și societate ; înțele
gerea sacrificiului pe care so
cietatea îl face pentru formarea 
unei generații sănătoase, bine 
educată și instruită este condi
ționată de prețuirea sacrificiu
lui pe care părinții l-au făcut 
cîndva pentru creșterea în con
diții mai grele sau mai puțin 
grele a copilului lor, pînă în mo
mentul în care, dobîndind forța 
și siguranța necesare, să-și ia 
zborul singur în viață.

Intîlnim uneoii tineri care nu 
par a putea să-și dea seama de 
aceste legături și de aceste ade
văruri simple dar fundamentale, 
adevărați pivoți ai dăruirii, ai 
patriotismului, ai entuziasmului 
în realizarea datoriilor sociale. 
Rar se poate găsi, pe de altă 
parte, un tînăr care iubindu-și 
ți respectindu-și părinții, cole
gii, oamenii între care trăiește 
și muncește să nu se ridice și la 
înțelegerea adecvată a obliga
țiilor lui mai mari, determinate 
de solicitările societății noastre 
față de fiecare membru al ei. 
Nu e mai puțin adevărat că 
părinților, împreună cu efortu
rile școlii și ale organizațiilor

VAEER CONEA

(Continuare în pag. a TV-a)

în ultimele zile, „asaltul îm
potriva iernii" a căpătat noi 
forțe și resurse de energie, 
prin integrarea organizată, în 
cadrul acestei acțiuni, a b”- 
găzilor de tineret, create în 
ceste zile pe lîngă comand 
mentele sectoarelor din mu: 
cipiul București.

Ce rezultate au obținut, 
nă în prezent, aceste brigă 
Adresînd această întrebare 
varășilor DUMITRU GI 
ORGHIȘAN, prim-secreta: 
Comitetului municipal Bi 
rești al U.T.C., și ing. 
HAIL ENESCU, director 
nic în Direcția de gosp 
rie comunală a municipi 
vom consemna, mai întii, 
răspunsurile interlocutc 
noștri, cîteva cifre, eloc 
pentru energia investită ac u- 
neri în această acțiune de larg 
interes cetățenesc.

— Dacă în zilele de 3, 4 și 
5 ianuarie — ne-a relatat tov. 
D. Gheorghișan — au funcțio
nat un număr de 74 brigăzi 
ale tineretului, care au cu
prins peste 3 800 de tineri, 
cu rază de activitate în 50 de 
puncte ale orașului, î 
de 6 ianuarie numărul 
zilor a sporit la 121, 
zînd aproape 5 800 de 
Trebuie relevat, însă, nu 
numărul participanților, 
calitatea muncii lor. Bu 
ganizare 
sensibil, de la o zi 1; 
randamentul muncii tir

a făcut să c

— Pe cine ați men 
mai întii, din acești 
de tineri ?

(Continuare in pag. a V

Iarna cu ce are 
ea mirific șl îns- 
păimîntător s-a a- 
rătat de cîteva 
zile Ia ferestrele 
noastre. După o 
fulguială în ritm 
de menuet, dis
cretă, armonioasă, 
dulce ca o așezare 
de zahăr tos, na
tură șl orașe, 
pomi și curfi s-au 
mistuit sub o vată 
de un incandes
cent alb. Ne-am 
căutat cu toții să-

viscolului șl dins
pre Bărăgan nu 
se aruncaseră ha
rapnicele vîntulul 
numit Crivăț- Pri
veam deci pe fe
reastră cum ulti
mele tablouri ale 
orașului se mistu
iau într-o mare 
spumoasă ca o șam
panie și mărturi
seam o euforie pe 
care nu o mai cu
noscusem de mult.
Era frumos, era

nificărl mici. Ej 
tă jucării mici, c 
mici, ierni m 
Parcă nu cite 
noi in intervii 
nu de tot prăft: 
de timp, Intcrvi 
luate factori! 
responsabili :

— Sîntem bi 
utilați ! decla 
careva. Avem 
toate, avem pi 
guri, avem mașl 
avem persona

Și uite așa n

ZĂPADA
ȘI LOPATA

de EUGEN BARBU

niile și ne și ima
ginam derdelușu- 
rile cele mai apro
piate pentru exer
citarea unei copi
lării în stare de 
retragere. Nu lip
seau ciorile cu 
valtrapuri negre, 
prevestitoare de 
neplăceri, și cron
cănitul lor ne tri
metea la pagini
le lui Poe. încă nu 
era nimic lugu
bru în aer pentru 
că nu începuse 
să detune orga

splendid, era cum 
visasem... Destul cu 
acel decembrie 
sterp, fără patina 
ultimului anotimp, 
fără strălucire, 
fără feerie.

Dar iată că în- 
tr-a treia zi ne-am 
dat seama că pe 
străzi șl bulevarde 
se strînscse atita 
zăpadă cit nu 
planificasem in 
hîrtoagcle noas
tre, pentru că Ia 
asta avem, unii, 
talent : facem pla-

am lăsat pe ur 
chea stingă și-r 
tras ca in pove 
un somn bunic 
De ce să ne îng 
jorăm ? Sînt < 
meni care au p 
nificat o ia, 
mică, o să put 
să mergem la s 
viciu, chit că si 
în Balta A 
sau la Mama ? 
bii, troleibu-v.,c
vor avea cale libe-

(Continuare 
in pag. a V-a)
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avutului

care să 
cu toate 
acestora

ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE U.T.C
• BACĂU

PUNCTE DE VEDERE

imbăirinesc
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ANGAJAMENTE ALE

întreprinderea textili Galați. Nu de mult întreprinderea fi-a mărit 
capacitatea de producție prin intrarea în funcțiune a noii secții de 

filatură dotată cu utilaje modeme

Tineretul din Județul Bacău, însuflețit de măre
țele obiective ale desăvîrșirii construcției socialis
te in patria noastră, de mobilizatorul angajament 
luat de Comitetul județean Bacău al P.C.R., în 
cadrul întrecerii între județe în cinstea celei de 
a XXV-a aniversări a eliberării patriei, pentru în- 
tîmpinarea celui de al X-lea Congres al partidului, 
răspunzînd Chemării organizațiilor Județene ale 
U.T.C. Prahova și Teleorman și avind in vedere 
aaroinlle stabilite de recenta Conferință a organi
zației noastre, ne angajăm să realizăm urmă
toarele t

— Frlr#r<* intensă muncă politico-educativă vom mobiliza în
tregul țineret din județ pentru Integrarea sa activă în efortu
rile generate ale oamenilor muncii, încît acesta să devină 
exemplu jie disciplină șl conștiinciozitate, să dovedească prin 
rezultatele' pe'. care le obține, prin calitatea muncii, atașamentul 
profund față \de politica internă si externă a partidului și 
statului nostru.

— în colaborare cu sindicatele, cu conducerile întreprinde
rilor, vom .au trena tineretul la acțiuni destinate ridicării califi
cării profesionale!, cunoașterii celor mai noi aspecte ale meca
nizării complexe »i automatizării producției, ale perfecționării 
tehnologiilor* .de fabricație. In acest scop vom organiza simpo
zioane. sesiuni tehnico-științifice. cercuri de creație tehnică 
și de documeiitaTe la Combinatul chimic Borzești, Combinatul 
de cauciuc sintetic. Fabrica Letea și C.I.L. Bacău, vom înființa 
cluburi tehnice \la Fabrica de postav Buhuși și C.I.L. Comă- 
nești. Totodată, vom organiza cu tinerii întîlniri și schimburi 
de experiență pe specialități șl profesii. De asemenea, vom 
extinde organizarea „Olimpiadelor pe meserii", a concursurilor 
gen „Cine știe, clștlgă" șl concursul „Cartea tehnică șl pro
ducția", astfel ca în anul 1989 circa 20 la sută din numărul 
tinerilor case lucrează' în industria județului nostru Bă obțină 
insigna de „Prieten al cărții tehnice".

DesfășurîntT' o vastă muncă educativă, organizațiile U.T.C. 
vor mobiliza tineretul «ă frecventeze cabinetele și bibliotecile 
tehnice, să participe activ la mișcarea de invenții, inovații si 
raționalizări.

— Organizațiile U.T.C. din sectorul de deservire — comerț, 
cooperației* transporturi etc. — vor iniția mai multe acțiuni 
educative cu tineretul, menite să dezvolte răspunderea față 
de o .deservire exemplară, cuviincioasă șl civilizată. Se vot 
extinde' în acest scop cursurile de măiestrie profesională, schim
buri de' experiență între unități, consfătuiri cu consumato
rii etc.

— In scopul LcreșterS potențialului de producție din agricul
tura județului,!sub conducerea organizațiilor de partid, orga
nizațiile U.T.C.* din agricultură vor sprijini consiliile de con
ducere ale C.A.P. șl cadrele de specialitate, prin mobilizarea 
întregului tineret' In așa fel ca, prin aplicarea tuturor regu
lilor agrotehnice,' executarea lucrărilor agricole In timpul 
optim și de bună calmate, folosind cu chibzuință pămlntul ș1 
Ingrășămintele chimice și naturale, să contribuim la sporirea 
producțiilor medii la hectar.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale necesare rea
lizării acestor obiective vom mobiliza un număr de peste 4 000 
tineri la cursurile agrozootehnice de masă, iar pentru tinerii 
care au absolvit aceste cursuri vom iniția activități specifice 
ca : seri de întrebări M răspunsuri, seri de calcul, buletine 
C.A.P., consfătuiri, scbfaafourl de experiență, vizionări de fil
me documentare etc.

— întregul tineret din județ va ti antrenat la acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică pentru gospodărirea ei înfrumuse
țarea localităților urbane ei rurale, construirea edificiilor bo- 
cial-culturale, colectarea metalelor vechi, refacerea Si dezvol
tarea patrimoniului forestier, acțiuni de îmbunătățiri funciare 
șl irigații, amenajarea unor zone de agrement șl baze sportive.

— în anul 1969 în județul nostru vor funcționa cu activitate 
permanentă în perioada de vară următoarele șantiere ale tine
retului : complexele sportive din Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej 
și ștrandurile tineretului din Comănești și Tg. Ocna.

— Ținînd seama de importanța și amploarea pe care o vor 
lua acțiunile de irigații în cadrul județului nostru, împreună 
cu Direcția agricolă șl cu Uniunea județeană a C.A.P. vom 
organiza tabere de muncă pe șantierele de irigații. în județ, 
cu forțele tineretului, se vor iriga 350 hectare.

— Acțiuni de amploare vor fl organizate cu tineretul, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, pentru combaterea eroziunii so
lului pe o suprafață de 12 000 ha.

— Vom mobiliza întregul tineret la colectarea cantității de 
4 000 tone metale vechi, la întreținerea și curățirea unei supra
fețe de 10 000 ha pășune. Împădurirea unei suprafețe de 50 ha 
în fond forestier el 140 ha în afara fondului forestier, îngri
jirea a 140 ha arborele, recoltarea a 1 500 kg fructe de pădure, 
2 000 kg plante medicinale. De asemenea, se vor planta 2 000 
buc. plopi în aliniamente și 10 000 buc. pomi ornamentali. 
Valoarea economiilor realizate cu contribuția tineretului prin 
acțiunile de muncă voluntară se va ridica la 20 000 000 lei.

• BISTRIȚA 
NĂSĂUD

Partlelpanțil la Conferința județeană Bistrița- 
N&săud a U.T.C. an dezbătut cu răspundere și 
entuziasm, In lumina recentei Plenare a C.C. al 
U.T.C., sarcinile mari ce revin uteclștilor, ti
nerilor din acest frumos colț al patriei, pentru 
sporirea contribuției lor active la înfăptuirea 
mărețelor sarcini puse de partid în fața între
gului nostru popor pentru anul 1969.

• • • © ® •
O expoziție găzduită In holul 

Liceului „Vasile Alecsandri" din 
Bacău, reprezentînd rezultatele 
muncii elevilor din unele cercuri 
pe obiecte, ne-a sugerat să cer
cetăm preocupările elevilor șco
lii după orele de clasă, dar în 
strînsă legătură cu conținutul 
acestora. Cu alte cuvinte, să 
aflăm cum se continuă rolul for
mativ al școlii dincolo de obli
gația parcurgerii programei, ce 
le dăruiește în plus elevilor săi 
pe plan științific și cultural, 
acum, înaintea începerii proce
sului de specializare, acum cînd 
toate antenele le sînt deschise 
spre captarea infinitelor semna
le ale gîndirii și activității 
umane.

Firește, am început investi
gația chiar de la cercurile exis
tente în școală, fiind una din 
formele consacrate de continua
re a procesului instructiv. Con
siderate aici ca nuclee în jurul 
cărora se pot aduna deopotrivă 
elevii talentațl, ca șl cei numai 
„curioși", cei care vor să adîn- 
cească studiul unei discipline 
sau pur și simplu elevii care 
răspund „prezent" la toate che
mările școlii — cercurile pe 
obiecte, numeroase și variate de 
altfel, adună astăzi aproape ju
mătate din efectivul liceului, 
circa 400 de participant! din 900 
elevi. Un lucru meritoriu dacă 
avem în vedere chiar numai 
cîștigul imediat vizibil : indife
rent de mobilurile care îndreap
tă pașii elevului spre cerc, con
tactul cu acesta îl facilitează 
continuarea și aprofundarea cu
noștințelor dobîndite la clasă, Î1 
poate deschide porțl spre auto- 
cunoașterea propriilor înclinații, 
îi poate trezi sau menține inte-

resul față de activitatea științi
fică. Dar cîștlgul este de fapt 
mult mal mare șl colectivul di
dactic al școlii îl înregistrează 
în clase unde membrii cercuri
lor pot fi recunoscuți ca anima
torii unei vieți școlare intense. 
De aici decurg obligații mari 
pentru profesorii înșiși, privind 
ținuta lecțiilor, nivelul con
vorbirilor pe marginea acestora, 
sporirea exigenței față de răs
punsurile elevilor.

Ce direcții a urmat activita
tea cercurilor în acest prim tri
mestru al anului școlar 7

Dind glag Înaltelor sentimente de devotament 
față de patrie șl partid, ale tinerilor români, 
maghiari și germani, ce trăiesc și muncesc În
frățiți pe aceste meleaguri, răspundem chemă
rilor adresate angajîndu-ne ca în întrecerea în
suflețită ce antrenează întreaga țară să realizăm 
următoarele obiective i

— în vederea mobilizării întregului tineret la realizarea 
și depășirea la toți indicatorii a planului de producție pe 
anul 1969, în întreprinderile industriale, de construcții șl 
transporturi, vom iniția activități pentru folosirea integrală 
a timpului de lucru, întărirea disciplinei în muncă, extin- 
zînd unele acțiuni cum ar fi: dezbaterile, întîlniri ale tine
rilor cu specialiști, dezvoltarea opiniei de masă împotriva 
acelora ce încalcă disciplina, precum și consfătuiri pe te
mele „Buna organizare a locului de muncă — mijloc eficace 
de folosire rațională a timpului de lucru", „Disciplina în 
muncă, factor principal în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție". împreună cu organizațiile sindicale și conducerile 
întreprinderilor vom extinde formele interesante și atrac
tive de ridicarea calificării profesionale a tineretului, vom 
organiza mai bine în anul 1969 concursul „Cartea tehnică 
și producția".

— Avînd în vedere ritmul accelerat ce-1 vor avea con
strucțiile din județul nostru în anii ce urmează, vom desfă
șura o Intensă activitate în rîndul tinerilor de la sate în 
vederea dezvoltării dragostei față de munca de construc
tori, a dorinței de a se califica în una din meseriile acestei 
ramuri și a hotărîrii de ă depune întreaga lor putere de 
muncă pentru realizarea obiectivelor ce vor îmbogăți ju
dețul nostru.

— Asigurarea participării active Ia muncă a întregului 
tineret în cooperativele agricole de producție, prin efectua
rea unui număr cît mai mare de zile muncă, prin prestarea 
la un nivel agrotehnic înalt a lucrărilor agricole în cam
panii, contribuind la obținerea în 1969 a unor producții 
sporite de grîu, porumb, carne, fructe și legume.

— Organizațiile U.T.C. din I.A.S. și I.M.A. vor dezvolta 
la tineri dorința de a-și ridica necontenit pregătirea profe
sională, hotărîrea de a executa lucrări de calitate și în 
timpul optim. Cu tinerii din I.M.A. vom organiza consfă
tuiri pe tema : „Munca șl viața mecanizatorilor în perioada, 
campaniilor agricole".

O atenție deosebită vom acorda — ținînd seama de con
dițiile județului — muncii tineretului din sectorul zootehnic 
și pomiviticol, recomandînd un număr cît mai mare de ti
neri care să lucreze în aceste sectoare aducătoare de mari 
venituri.

Un obiectiv principal al activității noastre în 
stituie munca voluntar-patriotică a tineretului, 
vom realiza :

— împădurirea a 120 hectare teren în fond 
tarea a 9 000 buc. plop negru hibrid.

— colectarea a 450 tone fier vechi, a 5 000 kg plante me
dicinale.

— curățirea și întreținerea pășunilor pe o suprafață de 
3 500 hectare.

— Peste 5 000 de tineri muncitori, țărani și elevi organi
zați în brigăzi, vor munci la strîngerea recoltei în I.A.S, 
și realizarea unor acțiuni în silvicultură.

Vom mobiliza un număr mare de tineri la 
șoselei Salva-Vișeu, ca un simbol al continuării 
existente și în această parte a țării.

— Pentru a stimula Interesul tinerilor din întreprinde
rile industriale șl agricole față de ridicarea calificării pro
fesionale și de specializare, vom extinde unele acțiuni ca ! 
simpozioane, sesiuni tehnico-științifice, cercuri de infor
mare cu noutățile din știință și tehnică, prezentări de 
cărți, demonstrații practice la locul de muncă, olimpiade 
pe meserii.

— In vederea întăririi disciplinei tineretului la locul de 
muncă vom organiza dezbateri privind respectarea disci
plinei de producție, folosirea integrală a timpului de lucru, 
grija pentru întărirea, păstrarea și dezvoltarea 
obștesc.

— La sate vom organiza activități specifice, 
cultive în rîndul tinerilor dorința de a contribui 
forțele Ia creșterea avuției obștești, să le dezvolte 
atașamentul și dragostea față de unitatea unde lucrează, 
spiritul gospodăresc, să determine participarea lor mai acti
vă la întreaga viață a cooperativei agricole de producție, 
în acest scop vom organiza schimburi de experiență pe 
teme ca : „Mecanizarea lucrărilor în fermele șl brigăzile 
zootehnice". „Mașini noi folosite în legumicultura și pomi
cultură", precum și

— Contribuind din 
culturale planificate, 
județului nostru, în 
acțiunilor de muncă 
asemenea, colectarea 
unei suprafețe de 60 ha, întreținerea a 15 mii ha pășuni 
și finețe naturale, precum și strfngerea a 15 tone sămînță 
forestieră și fructe de pădure și a 10 tone plante medi
cinale.

— In perioada vacanțelor de vară elevii șl alți tineri vor 
fi mobilizați la efectuarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor și de recoltare în întreprinderile agricole de stat 
corespunzător nevoilor unităților agricole.

— Valoarea totală a lucrărilor ce vor fi realizate de 
tineri prin muncă voluntar-patriotică se va ridica la 20 t 
milioane lei.

diferite concursuri pe teme agricole, 
plin la construcția obiectivelor social- 
la înfrumusețarea orașelor și satelor 
anul 1969 vom da o nouă amploare 
voluntar-patrlotlcă. Ne propunem, de 
a 2 700 tone fier vechi, împădurirea

Răspunzînd chemărilor lansate de cele două 
conferințe județene ale U.T.C., organizațiile 
U.T.C. din județul Vaslui își propun printre 
altele :

1969 îl con- 
în care scop

silvic, plan-

construirea 
tradițiilor

comitetuluiNe propunem ca, sub conducerea 
județean de partid, să intensificăm munca de 
educație In rîndurile tineretului, ajutîndu-1 să 
cunoască profundele semnificații ale politicii par
tidului șl statului nostru, să cunoască glorioasele 
evenimente din istoria patriei și partidului, a 
realizărilor socialismului. In această perioadă no 
propunem să dezvoltăm o serie de tradiții ale ac
tivității artistice, distractive și sportive existente 
in Județ. In acest scop vom iniția ciclurile de ac
tivități „25 de ani de Ia victoria insurecției arma
te", „Un sfert de veac de mărețe realizări sub 
conducerea F.C.R.", „Personalități de seamă ale 
istoriei, științei șt culturii românești", concursu
rile culturale „Mărul de aur" și „România în 
vers și cînt".

• BUZĂU
Principalul obiectiv al activității organelor 

șl organizațiilor U.T.C. din industrie și agricul
tură ii va constitui mobilizarea Întregului tine
ret la Îndeplinirea și depășirea sarcinilor econo
mice stabilite de Conferința organizației Județene 
de partid.

— In atenția organizațiilor U.T.C. va sta mobilizarea 
tuturor tinerilor pentru respectarea disciplinei tehnologice 
și de producție, întreținerea și utilizarea cu maximum 
randament a utilajelor din dotare, lichidarea risipei 
materiale, reducerea la limita maximă a rebuturilor 
scopul creșterii productivității muncii, reducerii prețului 
cost și îmbunătățirii calității produselor.

— Mobilizarea tineretului la muncă în cooperativele agri
cole de producție pentru efectuarea unul număr mai mare 
de zile muncă pe tot parcursul anului, executarea Ia timp 
șl la un înalt nivel agrotehnic a tuturor lucrărilor agricole, 
astfel încît să-și aducă direct contribuția la îndeplinirea și 
depășirea cifrelor de plan în toate sectoarele producției 
agricole vegetale și animale . în acest scop tinerii vor par
ticipa la învățămîntul agrozootehnic și la alte acțiuni caro 
contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe necesare pen
tru sporirea contribuției lor la consolidarea economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor agricole de producție.

Efectuarea unor lucrări de defrișări, desființarea dru
murilor inutile etc., pentru mărirea suprafețelor arabile ale 
cooperativelor agricole de producție cu 1 000 ha. Mobiliza
rea . tuturor tinerilor cooperatori în largi acțiuni de comba
tere a eroziunii solului, de prevenire a inundațiilor și ex
tinderea suprafețelor irigate cu 800 ha.

Prin măsurile ce se vor lua pentru utilizarea cît mai de
plină a parcului de mașini și tractoare, pentru reducerea 
consumului de carburanți și lubrifianți, se va realiza o re
ducere a cheltuielilor planificate cu 2 la sută, obținîndu-se 
venituri suplimentare în valoare de 1,5 milioane lei.

Se vor efectua lucrări de desfundare și terasări pentru 
plantarea a 800 ha vii.

Organizația județeană U.T.C. Vaslui va îndruma un nu
măr de peste 2 000 tineri pentru a lucra în principalele sec
toare de activitate ale cooperativelor agricole de producție : 
zootehnic, legumicol, vitipomicol.

în anul 1969 vom da o mai mare amploare acțiunilor de 
muncă voluntar-patrlotică. Vor fi organizate șantiere ale 
tineretului pentru efectuarea lucrărilor necesare de alimen
tare cu apă a orașului Vaslui, extinderea răchităriei din 
Bălteni, combaterea eroziunii solului în sectorul Alblța- 
Fălciu, amenajarea unul punct turistic etc.

Prin munca voluntar-patriotică a tineretului vor fi colec
tate și trimise oțelăriilor patriei 1 000 tone metale vechi, va 
fi împădurită suprafața de 76 ha, se vor planta 4 600 plopi 
în aliniamente, se vor executa lucrări de întreținere a plan
tațiilor tinere pe o suprafață de 250 ha, vor fi întreținute 
25 500 ha islaz șl pășune naturală și se vor colecta 3 000 kg 
plante medicinale. De asemenea, tinerii vor fi mobilizați la 
acțiunile de înfrumusețare a localităților din județ, la con
struirea unor obiective social-culturale, precum și la alte 
lucrări. Valoarea totală a lucrărilor ce vor fi efectuate de 
tineret prin muncă voluntar-patriotică se va ridica la 25 
milioane lei.

de 
de 
în 
de

Animat de un fierbinte patriotism, tineretul 
din județul Vaslui va inttmplna prin eforturi 
deosebite, cu rezultate pe măsura capacității 
sale de muncă, a 25-a aniversare a eliberării 
patriei șl Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

zează un mic muzeu, s-s 
nizat o expoziție avînd ca 
actul unirii — activități 
au oferit elevilor prilejul 
se afirma, de a-și pune în va
loare cunoștințele în cadrul 
unor prime cercetări indepen
dente, fantezia și calitățile orga
nizatorice. Cercul de geografie- 
naturale, axat pe excursii te
matice și valorificarea lor, adu
nă materiale pe profilul său 
(sînt în curs de amenajare două 
vitrine cu exponatele adunate 
de elevi), în timp ce cercurile de 
franceză și engleză s-au făcut

orga- 
temă 
care 
de a

reprezinte pentru elev prima 
treaptă de valorificare a tot ce 
a acumulat In domeniul care-1 
pasionează pînă la un moment 
dat, să-i stimuleze potentele 
creatoare latente încă, după cum 
ar putea să exercite o influență 
în orientarea sa profesională 
și, chiar, pe un anumit plan, să 
reprezinte un început de profe
sionalizare. Serioase piedici stau 
încă Ia ora actuală în calea 
acestui deziderat. Noi am des
prins doar cîteva : 1) actualele 
îndrumări ale Ministerului In- 
vățămîntulul sînt limitate șl Urni

membrilor cercului, ceea ce-I 
obligă pe profesorul conducător 
să îl aducă la un numitor co
mun ; 4) lipsa de ambiție a șco
lilor de a se ocupa, cu ajutorul 
cercurilor, de cel mai dotați 
elevi, creîndu-le nu neapărat un 
regim special. :i un climat pro
pice de dezvoltare. Firește, la 
aceste cauze s-ar mai putea a- 
dăuga și altele de mai mare 
mai mică însemnătate, cum 
fi baza materială, pasiunea 
care profesorul-conducător 
cerc se ocupă de aceasta, pres
tigiul de care se bucură cercu-

ori 
ar 
cu 
de

și acest obiectiv ar putea da un 
contur mai precis fiecărui 
cerc, partlcularlzîndu-1 actlvlta- 

1 din anonimatul 
sau 

— capitol după capi- 
programei școlare, 

coexistă însă cu unl- 
la care ne-am referit

tea, scoțfhdu-1 
„rezolvărilor de probleme' 
al reluării 
toi — a 
Obiectivul 
formltatea 
șl poate doar apropierea sfîrși- 
tulul de an școlar să-1 aducă în 
actualitate. Pentru că pînă în 
prezent cercurile nu și-au fixat 
programe tematice pentru între
gul an, urmărind o idee, o temă 
de studiu care necesită mal

CERCUL ȘCOLAR - 0 ANTICAMERĂ A ȘTIINȚEI
în general, cercurile — mal 

ales cele de matematică, fizică, 
literatură — sînt „cuminți", ser
vind fidel programa școlară. Nu 
pot fi criticate pentru inactivi
tate, dar nici lăudate pentru 
Inițiative care să cheme la in
vestigație, să stîrnească pasiuni, 
să fie, cum le numim noi, o 
preucenlcie științifică, E drept, 
sînt și cercuri care s-au „abă
tut" de la programă, destul de 
timid, dar au fost șl dintre 
acestea : cercurile de istorie, 
geografie, naturale, limbi străi
ne. In cadrul cercurilor de isto
rie, pe firul programei, se reall-

remarcate prin seratele literare 
șl traducerile din limba origi
nală realizate de elevi.

Nu ne propunem să căutăm 
cu tot dinadinsul pete negre 
într-o activitate care, după pă
rerea profesorilor, aduce șl în 
modul cum este concepută șl 
realizată, în prezent, un folos ce 
nu poate fi ignorat. Cu atît mai 
puțin avem asemenea Intenții 
față de activitatea pe acest tă- 
rîm din liceul băcăuan, cu cît 
n-am descoperit în altă parte 
cercuri care să funcționeze alt
fel declt așa. Pornim însă de la 
ldeea că cercurile ar putea să

tatlve, nelăsînd profesorului li
bertatea de a concepe și condu
ce activitatea cercului în func
ție de preferințele și capacita
tea elevilor care vor să-l 
frecventeze ; 2) fidelitatea tota
lă a cercului față de programă, 
cauzată Ia rîndul ei și de alar
ma în care intră profesorul cînd 
n-o poate parcurge integral și 
în adînclme la orele de clasă, 
drept care transformă cercul 
într-un sol de apendice al 
acesteia ; 3) compoziția eteroge
nă ca nivel de cunoștințe, capa
citate de asimilare și interes 
față de o știință ori alta a

rile în rîndurile elevilor șl al
tele. In atari condiții, cercurile 
pe obiecte sînt încă departe de 
a oferi elevilor cadrul formării 
deprinderilor de muncă intelec
tuală independentă, al uceniciei 
științifice, așa cum o făceau, 
într-un trecut nu prea îndepăr
tat, societățile științifice ale ele
vilor.

în proiectele viztnd viața ex- 
trașcolară a elevilor liceului 
băcăuan am descoperit intenția 
de a se încheia activitatea anua
lă a cercurilor în cadrul unei 
sesiuni de referate. Dincolo de 
canoanele îndrumărilor „de sus" 
fi al propriilor obișnuințe, chiar

mult timp șl care să se finali
zeze cu o lucrare de mal mari 
proporții, de sinteză ori inter
pretare, rod al gîndiril și cer
cetării unui elev ori a unul co
lectiv sau să fie rezultatul co
laborării dintre două cercuri. 
Nu așa ar urma să fie concepu
tă activitatea din cercuri, dacă 
sesiunea ar fi gîndită ca actul 
final ai unei munci de creație 
șl nu ca o serbare convențio
nală și regizată de ambele părți 
— profesori șl elevi ? Am pus 
această întrebare tuturor profe
sorilor din Liceul „Vaslle Alec- 
sandrl", Conducători de cercuri 
cu care am stat de vorbă. Unii

Marin Predescu

Privim ■— do cite ori a- 
vem prilejul — cu sincerii 
și deosebita admirație dese
nele copiilor mici care, plim- 
bîndu-ne prin lumea lor de 
visare și poezie, ne procurii 
acea stare de spirit plăcută 
și reconfortanta, pe care nu 
de multe ori o avem la în- 
demîna.

Nu fdrd părere de rău 
însă, constatâm în desenele 
copiilor mai mari — pro
porțional cu yîrsta — din 
ce în ce mai puține din a- 
ceste calități. O oarecare re
ținere, un mod de expri
mare mai căutat,-un desen 
mai. rigid și mai rece, o co
rectitudine neadaptata ce
rințelor artei iau locul spon
taneității și sensibilității.

Am relevat acest proces 
de „îmbfjtrînire", pentru a 
ardta câ, dacâ Intr-o mied 
măsură el este firesc, în cea 
mai mare parte este rezul
tatul incompletei atenții ce 
se acordă proprietăților spe
cifice vieții afective la a- 
ceastă vîrsta și raportarea 
lor la. artâ. Acest fapt, care 
la prima vedere pare fdrd 
prea mare importanța, for
mează premizele îndepăr
tării copilului de trăirea sen
sibila, iar tn perioada de ma
turizare — cdpâtînd pro
porții — îngreunează consi
derabil înțelegerea, fenome
nul artistic.

Copiii cresc și, o data cu 
aceasta, de foarte multe ori 
sensibilitatea, spontaneita- 
tea, sinceritatea viziunii ar
tistice trec în ochii educator 
rilor drept defecte, „remi
niscențe Infantile*. Urma
rea î Copiii își pierd, treptat 
dezinvoltura proprie vtrstei, 
devenind mai calculați, rtidi. 
cerebrali și mai. reci. Tn a- 
ceasta perioada de meta
morfoza afișîndu-și o nota 
de maturitate, treptat ei 
caută să-și etaleze cuantu
mul cunoștințelor acumu
late și dintr-o necesitate ft- 
reascâ apeleazd la știință, 
ca prin intermediul ei sd 
dea răspuns multiplelor îri- 
trebdri pe care li le pune 
viața.

au răspuns că In actualele con
diții, cînd liceul dispune de o 
programă aglomerată, elevii 
n-au timpul necesar să facă o 
muncă de Studiu paralelă cu 
procesul învățăturii : vin la 
cerc tocmai pentru că au posi
bilitatea să adîncească ce în
vață la cursuri. Alții, după 
foarte puțin timp de gîndire, au 
formulat chiar și temele care 
ar trezi interes și ar aduna nu
meroși elevi într-o activitate la
borioasă.

Rădăcinile acestei contradic
ții se găsesc, evident, în con
cepția șțtuală cu privire la ce 
poate și ce trebuie să Ofere cer
cul membrilor săi.

Ne aflăm la începutul activi
tății cercurilor pe obiecte pen
tru că, deși sintem 
tul unui trimestru, 
s-au întrunit . decît 
cel mult de două 
ce se încadrează perfect în 
îndrumările forurilor de în- 
vățămîht‘(deși, așa cum s-a sub
liniat șl cu alte prilejuri în 
presă, o activitate interesantă 
i-ar a’duce pe elevi mai des la 
cercuri, fără ca printr-o aseme
nea participare să se simtă 
supraaglomerați); înseamnă că 
încă se pot corecta multe' lu
cruri, astfel încît sesiunea de 
referate de la sfîrșitul anului 
școlar să ilustreze cu adevărat 
rodul unei activități desfășurată 
pe parcursul întregii perioade șl 
nu agitația de moment pentru 
niște lauri, fără o totală acope
rire.

MARIETA VIDRAȘCU

la capă- 
ele nu 

o dată, 
ori, ceea

t

Deși nu se poate pune o 
barierd categorica. îrjtre ști
ința și ar*a, ele se deose
besc totuși în mod esențial 
datorita atît mijloaceioi' și 
metodelor de investigare, 
cît și formelor de expri
mare.

. Orice inversare a atribu- 
țiunilor caracteristice fiecă
reia, duce la confuzii care 
denaturează însăși esența 
lor, . i

Tn școli — de exemplu — 
de multe or) desenului i șe 
substituie procedee de‘lucru 
și moduri de înțelegere sfră- 
,ine,' care contravin* exigen

țelor acestei discipline. Prin 
propagarea și încurajarea 
metodelor de lucru rigide, 
prin copierea mecanică a na
turii, sub pretextul corecti
tudinii, sînt distruse calită
țile plastice de prim ordin, 
cum ar fi desenul sensibil, 
cu. o substanțială doză de 
personalitate și fantezie. 
Referindu-mâ la desenul 
tehnic, care se predă de că
tre același profesor in cadrul 
Dceleiași discipline, aș vrea 
să arăt că el are o influ- 
iență nefastă asupra dese
nului artistic. Această disci
plină, foarte importantă, de
sigur, datorită rolului de 
auxiliar în însușirea multor 
științe exacte, care își me
rită locul alături de disci
plinele tehnice, nu va fi 
niciodată în stare să dez
volte ;i să cultive ceea ce 
este propriu artei : sensibi
litate, embfie, fantezie, per
sonalitate.

Apoi, mă duc cu gîndul la 
felul cum sînt îndemnați vi
zitatorii —• mari sau mici — 
să privească și să aprecieze 
lucrările1 de artă din muzee 
și expoziții. De multe ori, în 
fața acestora se învață nu
mai literatură, istorie, geo
grafie sau științele naturii, 
fără a se face măcar în trea
căt referiri la problemele și 
calitățile de ordin plastic.

Tn acest fel, niciodată e- 
levii nu vor putea înțelege 
datorită cărui secret subtil 
îneîntă și emoționează pîn- 
zele lui Grigorescu, Andre- 
escu sau Luchian.

Exprimîndu-și propria șa 
trăire interioară — realitate 
mai puțin palpabilă dar e- 
xiștentâ totuși— și fiind con
știent că adevărul artistic 
estș parte integrantă a ade
vărului obiectiv, făurindu-si 
opera sa, artistul făurește 
de fapt o nouă realitate, cu 
legile și frumusețile ei, 
o lume de sentimente si idei. 
Logica și raționamentul în 
artă qu alte sensuri și alte 
dimensiuni, decît în știință. 
Semnificația acestor națiuni 
se desfășoară pe coordona
tele afective ale. spirituali
tății.

Ținînd seama de acesta 
date . elementare, consider 
că.oricare individ al socie
tății canțerriDorane poate și 
trebuie să aibă capacitatea și 
sensibilitatea necesară pen
tru. a înțelege șj gusta o 
buna parte din valorile ar
tei, chiar și aceia a căror ac
tivitate este cu totul înde
părtată de aceasta.

Știința și tehnica, ca do
menii cu ponderi si forme 
diferite, nu exclud și nu 
anulează arta.
. Dacă știința satisface do

rința legitimă a .omului de 
a cunoaște tainele realității 
materiale imediat palpabile, 
arta are ca scop să satisfacă 
aceeași sete firească a lui de 
a pătrunde în lumea de sen
timente, cel pu*;n tot run 
de bogată (ta și sfera științe
lor exacte, dînd astfel spiri
tului uman acel echilibru 
necesar între rațiune și a- 
feețiune, între gîndire și e- 
mofie.
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Controverse
de domeniu și durată

Deci, după absolvirea Politeh
nicii, proaspeții absolvenți, re
partizați în aceste uzine, parcurg 
o perioadă de stagiu; după lege, 
durata stagiului efectuat obli
gatoriu direct în producție cu
prinde 3 ani. Prevederea legală 
se dovedește a fi însă interpre
tabilă, nu atît prin specificul 
sau necesarul de producție și 
activitate a fabricilor, cît 
mai ales prin concepția colecti
velor de conducere. La „Elec
troputere", stagiul de producție 
al inginerilor durează, în majori
tatea cazurilor, un an. La în
cheierea acestui an (din punct 
de vedere administrativ și re
muneratoriu), directorul decide 
viitorul loc de muncă al ingine
rului : proiectare ori cercetare. 
Uzina „1 Mai-' nu are un con
siderent strict în această privin
ță, durata reținerii în domeniul 
tehnologic — un an, trei, nouă 
— stabilindu-se adesea arbitrar, 
în tot cazul, perioada de stagiu, 
cu specificul ei strict tehnologic, 
este socotită adesea un purga
toriu care trebuie cît mai repede 
depășit, altfel, tinerii ingineri, 
opriți mai mult de doi ani în 
producție, se consideră fatalmen
te sortiți ratării. Concepții cel 
puțin de neînțeles pentru cei ce 
știu că, acolo unde există fabri
că, există ingineri care-i asigură 
fluxul tehnologic...

Atunci, 
unde se îndreaptă

preferințele ?

Exclusiv către proiectare și 
cercetare. Unanimitatea acestei 
preferințe e atestată de afirma
țiile tuturor inginerilor tineri 
investigațf (I. Lupulescu, C. 
Teau, G. Șorop, Emanoil Po- 

• pescu etc. etc. — „Electroputere", 
■ V. Strungă, V. Muștuc, I. Necula 

etc. etc — „1 Maf‘), care susțin 
că orice proaspăt absolvent ține 
să-și pună cît mat curînd sem
nătura pe un proiect de presti
giu ori pe o mare descoperire 
de laboxjtor. Toți tecunosc de 
altminteri, utilitatea unui sta
giu de producție dar neapărat 
temporar și cît mai scurt, în 
caz contrar plafonarea ar fi 
iminentă.

Și atunci, relația cercetare-teh- 
nologie, să fie oane rezolvată doar 
teoretic și nu fundamental prac
tic, ca egalitate a importanței ?

Părerile se împart

Inginerii tehnologi de la 
„Electroputere" și „1 Mai" și cu 
atît mai mult stagiarii afirmă 
că, practic, în activitatea de pro
ducție. se văd obligați să con
sacre 90 Ia sută din timpul fo
losit în fabrică unor treburi ad
ministrative, infructuoase sub 
aspectul dezvoltării profesio
nale.

— Tot timpul completez 
bonuri, tai mereu bonuri, ca un 
automat, sau ca un funcționar, 
ori rezolv probleme tehnologice 
sub pregătirea de inginer, tre
buri pe care le-ar putea rezolva 
perfect un tehnician calificat 
(C. Teau, inginer tehnolog la 
„Electroputere", stagiar).

— în orice sector se poate 
lucra ca tehnician ori ca inginer, 
depinde de interesul și compe
tența reală a fiecăruia. Un ingi
ner tehnolog care își caută pro
bleme ce-i depășesc eventual atri
buțiile, găsindu-le rezolvarea, nu 
va mai îndeplini o funcție sub in
strucția universitară, ba, dim
potrivă va fi extrem de eficient 
ca rezultate, atît pentru sine cît 
și pentru fabrică. Fiindcă în în
treprinderea noastră, domeniul 
stringent necesar e tocmai teh
nologia, mai important propulsor 
al productivității decît, să spu
nem, proiectarea. (Inginer Ser
giu Stamate, adjunct de con- 
structor-șef la „Electroputere", 
autor a mai multe invenții bre
vetate în țară și în străinătate).

— Un inginer care se respec
tă tinde să facă proiectare. Alt
fel îl vor înghiți, așa cum mi se 
întîmplă mie ca tehnolog, nu
mai treburile administrative, 
sau mult prea facile pentru un 
inginer, îndeletniciri potrivite 
calificării de tehnician, (inginer 
Virgil Muștuc, Uzina „1 Mai" 
— Ploiești).

— Am lucrat trei ani ca ingi
ner tehnolog într-o secție, știind 
că uzina are nevoie de aportul 
meu în acest domeniu; dar 
n-am renunțat nici o zi la cer
cetările mele din uzină ori de 
la Politehnica din București, 
unde sînt asistent. (inginer 
D. Ene, serviciul tehnic sape- 
foraj, „1 Mai", autor a 12 ino
vații).

Patru răspunsuri, patru pă
reri... Fără a obiecta împotriva 
preferințelor pentru proiectare și 
cercetare — ci, dimpotrivă, sa- 
lutînd aceste preferințe 1 — vom 
observa, însă, ceea ce practica 
vieții a demonstrat de mult : for
marea unui inginer, specializarea 
lui, e esențial legată de activita

tea directă în producție, singura 
care-i poate deschide orizonturi
le autodepășirii, ale autoperfec- 
ționării.

...Dar adevărul 
e dialectic

Și, totuși, refuzul tinerilor in
gineri stagiari pentru tehnolo
gie nu este cu totul și totdeauna 
nejustificat. „Adevărul, primul 
adevăr — recunoaște directorul 
Uzinei „Electroputere", Al. Hein
rich — e că inginerii tehnologi 
prestează munci care ar reveni 
unor maiștri sau tehnicieni, dar 
foaite bine calificați. La noi în 
țară, însă, lipsește deocamdată o 
asemenea categorie de masă cu 
pregătire de înalt nivel, pregă
tire neapărat necesară astăzi în 
fabricile și uzinele modern 
utilate. Liceele industriale și 
școlile de subingineri, acum re
înființate — excelentă măsură I 
— vor pregăti cadrele necesare, 
în stare să derobeze inginerii de 
servitutile la care acum, vrînd- 
nevrînd, sînt supuși. Al doilea 
adevăr ; inginerul care vrea să 
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facă profesie cu adevărat se 
poate realiza perfect și în teh
nologie. Fiindcă, de fapt, el e 
conducătorul unor activități 
tehnologice mereu noi, fiindcă 
în uzinele noastre se creează 
mereu secții noi, se introduc 
linii tehnologice noi, cu nenu
mărate și variate probleme de 
specialitate. Depinde numai de 
el, de inginerul tehnolog, fie 
chiar începător, depistarea și re
zolvarea problemelor interesan
te, pasionante, eficiente. Căci în 
definitiv, un intelectual se se
lectează, pînă la urmă, singur, 
în climatul favorabil al societății 
noastre — și industria nu face 
excepție, dimpotrivă — un ingi
ner, dinamic, dacă vreți chiar prin 
însăși natura profesiei, trebuie 
să-și găsească singur calea. Ingi
nerul care așteaptă și pretinde 
să-i facă altcineva programul de 
activitate n-are decît să-și ardă 
diploma".

îndemnul, desigur figurativ, e 
aspru, dar e îndemnul unui in
giner, director de 14 ani al unei 
uzine de mare eficacitate și pres
tigiu, unde lucrează aproape 
9 000 de oameni și sute de ingi
neri. Așa că, probabil, nu face 
afirmații întîmplătoare...

Mult visatele 
proiectări

înglobează, cum e firesc, ingi
neri cu experiență practică, cu 
înclinare către studiu. La ambele 
uzine vizitate, ni s-a dat asigu
rarea că nimeni nu poate face 
saltul direct de la facultate Ia 
planșetă, oricît de grăbiți ar fi 
unii să devină inventatori. Deci, 
în afară de cuvenitul stagiu de 
producție, tinerii ingineri cu reale 
aptitudini, cu inițiativă și spirit 
inventiv, pot trece mai de vreme 
sau mai tîrziu în serviciile de 
proiectare, ceea ce la amîndouă 
uzinele echivalează cu o promo
vare. Mai anevoios sau uneori 
prea anevoios obținută la Uzina 
„1 Mai", mai echilibrat acordată 

la „Electroputere". In tot cazul, 

realul talent, seriozitatea, instrui
rea neîntreruptă, dacă sînt auten
tice, nu doar veleități, se afirmă, 
uneori cu rezultate chiar specta
culoase. De pildă, inginerul Ser
giu Stamate, de la „Electropu- 
tere“ : după un an de stagiu ca 
tehnolog de secție, a trecut pro
iectant la aceeași fabrică; aci, 
la sfîrșitul a trei ani de muncă 
minuțioasă și uriașă pregătire, a 
inventat un compensator cu co
lector, care reduce consumul de 
cupru cu 80 la sută și prezintă 
incontestabile efecte calitative. în 
anul următor, uzina a trecut la 
fabricația noului tip proiectat de 
tînărul inginer. Sau Dumitru Ene 
de la serviciul tehnic sape-foraj 
al uzinei ploieștene; student la 
cursurile fără frecvență, cu el s-a 
procedat ca la politehnidle ger
mane, unde nu se acordă diploma 
de inginer decît pentru un pro
iect cu totul original și, firește, 
aplicabil. Studentului D. Ene i 
s-a dat ca temă pentru diplomă 
o temă din fabrică : „Lichidarea 
ruperii sapelor de foraj". Proiec
tul, con finind soluția necesară, a 
constituit subiectul unei comuni
cări la un simpozion științific, dar 
mai ales, a fost aplicat cu efecte 
desăvîrșite în producție. Ceea ce 
nu l-a împiedicat să muncească 
apoi 3 ani ca tehnolog, unde si-a 
continuat însă cercetarea, și abia 
după aceea să lucreze în dome
niul proiectărilor.

Edenul trădat
Deci, se va spune, raiul ră- 

mîne tot în activitatea de creație. 
Admițînd răspunsul afirmativ, se 
cuvine precizat că e valabil nu
mai pentru cei care muncesc 
imens, depășindu-și tot timpul li
mitele, oamenii pentru care plan
șeta nu-i un loc de producție 
oarecare, ci însuși obiectul pa
siunii. Numai asemenea oameni 
pot deveni ingineri de talia și 
renumele lui Carafoli, Basgan, 
Persu, Drăgan. Sau chiar al lui 
Alfred Kalleder de la „Electro
putere", autor a 16 invenții bre
vetate, doctorand în mecanică, 
ori C. Pîrvulescu de la „1 Mai".

„Raiul" acesta rămîne închis, 
însă, pentru cei ce nu au nimic 
de demonstrat, fiindcă nu pot 
(motivele le vom vedea) sau nu 
vor. Căci o dată obținută intrarea 
în acest Eden, există și ingineri, 
chiar tineri, care-și diminuează 
uneori cu bună știință inițiativa, 
ca să-și micșoreze efortul ori răs
punderea. Deși majoritatea știu 
că „gonirea din rai" o va face 
nu peste mult timp însăși pro
fesia. Fiindcă, incontestabil, un 
domeniu trădat, trădează.

În sfîrșit, cercetările
Din capul locului, uzina 

„1 Mai" nu are deocamdată un 
centru propriu de cercetări, nici 
măcar un laborator cu această 
strictă destinație. Necesitatea lor 
fiind evidentă pentru producția 
însăși, ca și pentru perpetua spe
cializare a inginerilor, directorul 
general, D. Nistor, împarte el in
ginerilor teme de cercetări. Lipsa 
cadrului adecvat, specializat, im
primă inițiativei un fel de carac
ter benevol și, ca atare, ea nu se 
concretizează. Din cînd în cînd, 
directorul își investighează ingi
nerii asupra rezultatelor, iar cei 
ce n-au cercetat nimic sînt sfă- 
tuiți ca în viitor să nu mai ne
glijeze această preocupare. Atît. 
La „Electroputere", însă, există 
laboratoare modem utilate, per
fect echipate. Spre deosebire de 
uzina ploieșteană, la Craiova 
conducerea uzinei, în loc să in
siste ea ca să se facă — pe cont 

propriu — cercetare, este pur și 
simplu asaltată de toată suflarea 
inginerească dornică în mare nu
măr să lucreze aici. în țara noas
tră, datorită relației bine stabilite 
dintre școală și producție, cît și 
datorită organizării învățămîntu- 
lui, viitorii specialiști necesari în- 
tr-un anumit domeniu pot fi ur
măriți din timpul studiilor de 
către reprezentanții unor mari 
sectoare industriale care-i pot în
corpora apoi în perfectă cunoș
tință de cauză a posibilităților 
lor și a necesităților producției.

Uzina „Electroputere" a în
ceput să utilizeze acest sistem, 
alegîndu-și viitorii ingineri, ma
tematicieni, chimiști chiar din 
timpul studenției, observîndu-i 
nu numai în stagiul de practică, 
dar și în laboratoarele facultăți
lor, controlîndu-le rezultatele și 
apoi angajîndu-i direct în dome
niul de cercetare. Deocamdată, 
e numai un început, nu întrutotul 
consecvent (se mai angajează și 
la întîmplare, exclusiv după note, 
ori nici atît), dar începutul s-a 
dovedit prea eficient pentru a nu 
fi continuat. Un singur exemplu : 
tînărul inginer Andrei Marinescu, 
șeful laboratorului de înaltă ten
siune, „urmărit" și „achiziționat" 
de la Politehnica din București, 
n-a înșelat așteptările. Inginer 
competent, cu reale aptitudini, • 
el a adus imediat contribuții se
rioase în punerea Ia punct a apa

raturii de laborator ; astăzi e doc
torand și autor al unor intere
sante lucrări în problema izolației.

Cert lucru, pentru viitor, do
tarea și echiparea modernă a noii 
Politehnici bucureștene, moder
nizarea laboratoarelor din institu
tele celorlalte orașe constituie o 
garanție nu numai pentru pregă
tirea adecvată a viitorilor ingineri, 
dar și pentru generalizarea ra
portului direct universitate-in- 
dustrie, cu eficiență maximă și 
satisfacție unanimă.

Deci, unde e locul 
ideal de afirmare?
«Oriunde — răspunde net tî

nărul inginer Al. Peicov de la 
fabrica de montaj a Uzinei „E- 
lectroputere". Un inginer, mai 
ales la începutul carierei, se poate 
afirma în orice sector ; omul nu 
e o plantă, ca să aibă nevoie de 
cernoziom. Sigur că oricine poate 
fi mai mult sau mai puțin indicat 
pentru un anume domeniu ; dar 
un inginer, pentru a se reco
manda întîi față de sine însuși 
în această calitate, trebuie înainte 
de toate să se cunoască perfect 
și cu luciditate. Fuga unora către 
cercetare seamănă cu atracția 
fluturilor către lumina căreia nu-i 
cunosc, însă, temperatura. Dacă 
nu e bine ales și testat dintr-un 
început, oricine se poate dovedi 
neavenit într-un anumit dome
niu, dar această dovadă ar fi bine 
s-o ateste examene periodice, con
duse de cadre universitare sau 
de specialitate, care să realizeze 
astfel selecția necesară. Plus ne
cesitatea absolută, obligatorie, a 
practicii de producție ; altfel, cer
cetările devin un fel de „sector 
mistic", unde cei ce le întreprind 
nu știu curn va arăta practic 
produsul cercetat. „Mirajul pro
iectărilor" se explică prin cre
dința multora că acesta e do
meniul ideal, singurul unde nu 
se uită profesia. Profesia, însă, 
se poate uita în orice domeniu, 
dacă nu există un control al uzi
nei pentru urmărirea riguroasă 
a rezultatelor specialiștilor ei, a- 
dăugat unui permanent autocon
trol obligatoriu, cu rezultanta m 
— specializarea continuă».

Opinia tânărului inginer cralo- 

vean e împărtășită de foarte mulți 
ingineri : depinde de fiecare, in
diferent de domeniul de activi
tate, de munca depusă acolo, de 
eforturile suplimentare pentru o 
informare permanentă, de intere
sul și pasiunea pentru coordona
tele profesiei, ca recomandarea 
de reală competență și afirmarea 
să fie o realitate. Toți interlocu
torii noștri, tineri sau vîrstnici, 
au recunoscut și cunoscut în prac
tică această posibilitate largă 
de afirmare a oricărui inginer, 
în orice specialitate. Cu o singură 
condiție : să fie convins, din pri
mul moment, că-1 așteaptă o via
ță de studiu neîntrerupt. Ingine
ria e o profesie în care vederea 
scurtă și reflexele lente dezic ca
tegoric și într-adevăr fără drept 
de apel, pe omul epocii moderne.

Explozia științifică 
și rezultatele ei
Savantul Oppenheimer afirma 

nu demult : „Lumea a făcut în 
40 de ani mai multe progrese 
decît în 40 de secole. Nouă ze
cimi din savanții pe care i-a dat 
omenirea de la începuturile ei 
sînt în viață. Ca atare, 99 la sută 
dintre cunoștințele noastre se da
torează unor oameni care trăiesc

încă..." Și care, firește, continuă 
să lucreze. Formidabila explozie 
științifică și tehnică implică un 
ritm de informare pînă acum ne
cunoscut. „Nu numai volumul de 
informații crește de o manieră 
dramatică — nota același sociolog 
francez J-J. Servan-Schreiber, in
giner de profesie, pe care l-am 
citat la începutul acestor rîn- 
duri — dar viteza cu care infor
mația nouă e pusă în aplicare 
în industrie urmează un ritm pa
ralel. Pînă acum era timp de re
flectare. Cei ce luau o decizie de 
strategie industrială dispuneau în 
general de timpul dorit pentru a 
obține și ordona suma informa- 
țiilar necesare. Astăzi, acest timp 
s-a scurtat considerabil". Așadar, 
uzura cunoștințelor căpătate și 
deci uzura diplomelor de orice 
specialitate, iar a celor ingine
rești nu în ultimul rînd, devine 
inevitabilă. De unde, obligația 
asumată în lumea întreagă a ceea 
ce se numește astăzi educație 
permanentă, adică efortul reîn
noirii competenței câștigate în u- 
niversități, pentru a ține pasul 
cu evoluția neîntreruptă, explo
zivă chiar, a profesiunii.

Cadrul instituțional
al acestui efort implică stră
danii meritorii în ambele uzine 
cercetate; rezultatele, însă, din 
pricini organizatorice sau de or
din subiectiv, nu răspund încă 
pe deplin stringenței impuse de 
asemenea uriașă și obligatorie ne
cesitate a reecliipării profesio
nale. La „Electroputere", de pil
dă, se țin de două ori pe an 
sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice, la care participă toți 
inginerii, plus cadrele universi
tare din oraș, și unde se prezintă 
tot ce s-a produs nou în sectoa
rele de cercetare și proiectare a 
uzinei. Din păcate, referatele nu 
sînt multiplicate și prezentate an
terior tuturor inginerilor, pentru 
oa sesiunea să nu aibă doar un 
caracter festiv, ci unul de auten
tică dezbatere a noutăților în 
știința și tehnica mondială. Din 
acest punct de vedere sesiunile 
de comunicări economico-organi- 
zatorice ce vor avea loc, după 
afirmațiile directorului, lunar, se 
apropie mai mult de informarea 
rapidă ți eficientă, ele dezbătînd 

cele mai noi și mal modeme me
tode de organizare și dirijare eoo- 
nomică. Biblioteoa de la „Eloctro- 
putere" este excelent dotată — 
S0 000 volume, plus revistele de 
specialitate din toată lumea — 
dar programul ei are niște ore cel 
puțin ciudate : 9 dimineața—15 
după-amiază. Motiv pentru care 
studierea cărților de mare interes 
nu se poate face decît în orele 
producției, ceea ce nu este nici 
admis și nici practic posibil. Nu
mărul doctorilor și al doctoranzi
lor din uzină, chiar dacă repre
zintă o reală selectare, a unor au
tentice valori, nu este totuși prea 
ridicat : 12. Conducerea uzinei se 
străduiește să imprime o atmos
feră de studiu și informare mo
dernă, insistînd asupra studierii 
limbilor străine organizînd nume
roase cercuri în acest sens. Stră
daniilor sale i se alătură comite
tul U.T.C. uzinal, care își pro
pune să înființeze în curînd un 
Cerc tehnico-științific al tineretu
lui, atent pregătit pentru a fi un 
centru de adevărată dezbatere a- 
tît a unor teme de interes direct 
ale uzinei, cît și de informare cu
rentă, eficientă, rapidă. Fiindcă 
un club al inginerilor nu există la 
„Electroputere" după cum nu e- 
xistă nici la „1 Mai", unde ini
țiativele destinate specializării 
inginerilor nu reușesc să întru
nească un mare interes. Astfel, 

lectoratul tehnic pentru inginerii 
din industria țițeiului și proiec
tare, organizat de D.G.P.T.L. și 
P.I.P., a avut ca prezență urmă
toarea involuție : ingineri înscriși 
— 137 ; la lecția I au fost pre- 
zenți 84, la lecția II — 66, lecția 
III — 41, lecția VIII — 14 !

Desigur, în ambele uzine, rit
mul producției, lupta pentru scur
tarea termenelor de execuție, 
competiția cu parametrii ce se 
schimbă vertiginos pe arena mon
dială, nu dau răgaz specialiștilor 
din conducere să fixeze organiza
toric cadrul perfecționării conti
nue a fiecărui inginer. Specializa
rea, demonstrează practica, ține în 
fapt de datoria fiecăruia și e pe 
răspunderea fiecăruia.

Educație 
sau cointeresare?

Experiența de peste un deceniu 
în uzina „1 Mai ' dă dreptul in
ginerului Constantin Pîrvulescu la 
astfel de concluzii : „Interesul ca 
un lucru să meargă bine e o no
bilă marcă morală. Faptul că un 
lucru merge bine sau rău trebuie 
să se răsfringă în modul cel mai 
real asupra făptuitorului. Dacă 
relația dintre om și fapta sa e ne
utralizată de diferite motive, tî- 
nărul, mai ales, își pierde bucu
ria de a făptui, devine inactiv, 
ineficient, și această pasivitate se 
va răsfrînge în lucruri. Dimpo
trivă, dacă fapta constructivă va 
duce la răsplată, omul se acti
vează, iubește ceea ce face, spo
rește eficacitatea. Dacă, lucrînd 
bine sau mediocru, inginerul pri
mește invariabil un salariu garan
tat, el se va poticni în lipsa de 
discriminare și, învins de inerție, 
se va codi să facă un plus de e- 
fort".

Realitatea este că dintre toți 
stagiarii diferitelor profesii, ingi
nerii sînt cei mai bine retribuiți. 
La sfîrșitul perioadei de stagiu, 
salariul crește automat la o medie 
destul de bună. Apoi, media nu 
mai poate urca decît foarte puțin 
în următorii cinci ani, adică ade
sea exact în perioada de mare 
randament. Orice eforturi ar de
pune și orice rezultate, fie ele și 
spectaculoase, ar obține un ingi

ner, salariul urcă tu primul rtnd 
doar după vechime, sau funcție 
(de conducere). Sigur, vechimea 
înseamnă și experiență, adică pri
cepere, dar majoritatea inginerilor 
ar dori ca această pricepere aă fie 
măsurată, indiferent de vîrstă, mai 
ales după rezultate reale, stadiul 
calificării stabilindu-se în urma u- 
nor examene, concursuri pentru 
categorii superioare ori posturi 
de răspundere. De aceea în ma
joritatea cazurilor singura posibi
litate a acordării unei remunera
ții superioare unui inginer excep
țional ca profesie este instalarea 
sa într-un post de conducere. Ceea 
ce, după opinia tuturor specia
liștilor investigați, înseamnă u- 
neori scăderea eficienței profe
sionale, ba chiar reprofilarea în- 
tr-o meserie unde se cer virtuți 
organizatorice, dar unde nu mai 
rămîne timp totdeauna pentru 
randament real în meserie.

E drept, încadrările de retribui
re se pot realiza între anumite li
mite și maxime. Se pare, însă, că 
uzinele mari — iar Electropu
tere, ca și „1 Mai“, nu fac excep
ție — vizează, în privința ingine
rilor, mai ales limitele minime. 
Ceea ce duce uneori la părăsi
rea acestor importante unități in
dustriale și, firește la fluctuații 
nedorite. „Electroputere", de e- 
xemplu, a angajat anul trecut 35 
de ingineri, dar a pierdut 27. U- 
zina „1 Mai" a angajat în anul 
1967, 32 ingineri, dintre care au 
plecat 29. Iar pînă la 1 octombrie 
aceeași uzină a primit în rîndu- 
rile ei 36 de ingineri, dar după 
două luni plecaseră 20 !

Motivele fluctuației
Ingineria, ca orice meserie, axe 

pasionați! și devotați! săi, după 
cum are și interesații ei. Depinde 
de fiecare în parte, ce urmărește 
cu mai mare osîrdie : răsplata ma
terială imediată și cît mai mare, 
sau alte satisfacții de alt ordin. 
Primii, indiferent dacă lucrează 
la Craiova sau la Ploiești — și, 
din păcate, tineretul nu face în
totdeauna excepție — vor să-și 
sporească rapid veniturile, motiv 
pentru care schimbă locul de 
muncă urmărind cîștigurile mari, 
chiar dacă ulterior au de suferit 
ca dezvoltare profesională. Ei nu 
se încadrează cu devotament în 
nici un colectiv, iar colectivele, 
mai ales cele mari, s-au obișnuit 
nici să nu-i rețină și nici să-i re
grete. Ba, uneori, conducerile u- 
nor unități importante nu 
mai încearcă să creeze un 
climat unitar, o echipă sta
bilă de specialiști, dispensîn- 
du-se cu ușurință de orice 
inginer. Ceea ce nu poate fi, ți- 
nînd seama mai ales de perspec
tivă, în avantajul producției. In
ginerul C. Drăgan de la uzina 
„1 Mai", de pildă, mărturisește că 
la Ploiești invitația de plecare se 
acordă fără multă strîngere de 
inimă : „Gara e la doi pași. 
Drum bun. Vine altul".

Alte motive, 
dar de alt ordin
In afară de inginerii care vor 

să părăsească unele uzine din mo
tivele arătate, există destui ingineri 
care își încep activitatea cu cele 
mai generoase intenții, adueîn- 
du-și merituos aportul, dar, din ca
uze care nu mai țin de ei, sînt 
nevoiți să plece. Așa s-au petrecut 
pînă acum lucrurile la o uzină de 
proporțiile și importanța celei 
ploieștene, care n-a reușit, deo
camdată, că găsească modalitatea 
de a repartiza locuințe, mai ales 
tinerilor ingineri ce se află la 
începutul carierei. Și dacă la „E- 
lectroputere" nu există nici un in
giner care să nu fi primit locu
ință în blocurile noi, la „1 Mai" 
anul acesta, nu s-a repartizat nici 
o singură cameră unui inginer. 
Cu toate că în oraș s-a construit 
un bloc de garsoniere vecin cu 
uzina ; blocul a devenit internat 
pentru elevele din oraș, iar ingi
nerii nou veniți au fost reparti
zați la căminul uzinei sau și-au 
găsit temporar gazde în oraș, con
tra unor sume destul de mari. Le
giferarea recentă, însă, privind a- 
locarea a 100 milioane lei din re
zerva de investiții a statului pen
tru cazarea tineretului din indus
trie acordă o justificată speranță 
în rezolvarea optimă a acestei 
chestiuni și la uzina ploieșteană.

A.

încredere
Mai ales la începutul profesiei, 

mulți ingineri nu se afirmă în de
plină concordanță cu realele lor 
calități, fiindcă nu au suficient 
curaj sau nu li se acordă — din 
lipsă de încredere — acest cu
raj. Există ingineri mai vîrstnici, 
sau directori de fabrici, care, dim
potrivă, stimulează inițiativa, ba 
chiar o solicită ; dar acolo unde 
există prezumpția de incompe
tență, aceasta fabrică aproape 
totdeauna confirmări, sfîrșind 
prin a justifica neîncrederea.

Cercetătorii economiei mo
derne pun mare preț astăzi pe o 

' perfectă pregătire și pe idei — 
idei profesionale, firește nu sim
ple ornamente, ci unelte transfor- 
matoare ale realității. Pentru ca S 
ideile, deci inițiativa în știință și I 
tehnică să-și facă loc e nevoie de I 
încredere, după cum e nevoie și I 
de verificare, prin control, asupra I 
rezultatelor. Societatea noastră e I 
deschisă oampnilor mobili, tinere
tului stăpînit de ambiția nobilă a 
autodepășirii, oamenilor apți să 
gîndească și să creeze. Fiindcă 
țara noastră are într-adelăr mare 
nevoie tocmai de asemenea oa
meni.

VIORICA TANĂSESCU

VIORICA DIACONESCU
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Aspect din „Expoziția bienală da pictură fi sculptură "68", găzduită tn sala Dalles din Capitală

CARTEA LA SATE

Această coproducție a 
studioului nostru cu „Fran- 
co-London-Film" a avut de 
la bun început o neșansă: 
romanul lui Twain, „Aven
turile lui Tom Sawyer" în 

ciuda unei narațiuni alerte 
e, cinematografic, foarte, 
foarte greu traductibil. în 

obser- 
plas- 

măsura in care 
vațiile scriitorului, 
ticitatea descrierilor, ironia 
vehementă adresată 
climat provincial terorizat 
de filistinism rămîn in afa-

DUPĂ
MARK TWAIN? )

ra ecranului, nu mai avem 
de-a face cu Mark Twain, 

ci doar cu o poveste săl
tăreață care, trecută pe e- 
cran face agreabilă școla
rilor o după-amiază din 
vacanța de iarnă. Mal ales 
că acești școlari mici sînt 
la stadiul în care contactul 
cu filmul, dintr-o bună re
comandare pedagogică, se 
rezumă doar la percepția 
narativă.

Cum filmul a fost reali
zat și pentru marele ecran 
și pentru serialul TV ră- 
mîne de obiectat chiar și 
„selecția" întâmplărilor pe 
care realizatorii (scenariu : 
Walther Ulbrich, adaptarea 
cinematografică : Petre Săl- 
cudeanu, regia: W. Liebe- 
neiner și Mihai lacob) le o- 
feră. 
toate 
lor 
cum. 
nalități.
ceea 
mul este atât de îndepărtat

Așa se face 
năzdrăvăniile i 

lui Twain sînt 
doar gălăgioase 

Pe scurt, 
ce reprezintă

că 
eroi- 

a- 
ba- 
tot 
fii-

Premiera comediei românești 
„Pantoful Cenușeresei“

Luni seara, la cinematograful 
„Republica" din Capitală a a- 
vut loc premiera comediei ro
mânești „Pantoful Cenușere- 
sei“.

Printre Interpreții acestui 
film, realizat de regizorul Jean 
Georgescu, se numără Ioana 
Pavelescu, Dorin Varga, Cons-

TELEVIZIUNE
MARȚI
17,30 —
17,35 —

7 IANUARIE 1969 
Telex TV.
Pentru elevi : Con
sultații la matematici 
(clasa a Xll-a). Te
ma : Algoritmul lui 
Euclid. Prezintă prof. 
Eugen Rusu.

18,05 — Limba engleză (lecția 
a 40-a).

18.30 — Pentru copil : Micii
meșteri mari. Cum 
să ne construim un 
microreceptor porta
tiv cu 4 tranzistori.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

20,05 — Film documentar : 
„Vîrful cu dor", pro
ducție a ' studioului 
cinematografic „Bu
curești".

20.30 — Tele-universitatea.
„Popoarele Oceaniei" 

21,00 — Seară de teatru :
„Lungul drum al zi
lei către noapte" de 
Eugen O’Neille. In
terpretează un colec
tiv al Teatrului Na
țional din Cluj. Re
gia : Crin Teodo- 
rescu.

33,15 — Telejurnalul de noap
te. 

TEA
Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) ! BECKET

— ora 19,30 ; (sala Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30 ; 
Teatrul Mic : VREI SA FII NEVASTA MEA ? (spectacol 
O.S.T.A.) — ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanu) : VICTIMELE DATORIEI — ora 
20 ; (sala Studio) : PHOTO FINISH — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) ; O CASA ONORABILA — ora
19.30 ; (sala Studio) : CÎND LUNA E ALBASTRA — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : VISUL UNEI NOPȚI DE IARNA — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat: OROLOGIUL DIN PRAGA
— ora 20 : Studioul I.A.T.C. : R.U.R. — ora 20 ; Teatrul „Țăn
dărică" (sala din Calea Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM — ora 10 și 17 ; (sala din str. Academiei) : A 
FUGIT UN TREN — ora 10 ; Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : CA LA TĂNASE — ora 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei 174) : MEXICO-MELODY — ora 19,30 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu"; DE LA BACH LA TOM JONES — ora 20.

de ideile sursei literare cum 
este de îndepărtat de Othe- 
lo următorul rezumat: un 
bărbat tuciuriu își ucide 
nevasta blondă...

Cele două serii ale filmu
lui „Aventurile lui Tom 
Sawyer" și „Moartea lui 
Joe Indainul" nu se 
află la treapta de jos a 
meșteșugului cinematogra
fic ; există atenție pentru 
acurateța narațiunii, exi
stă un decor adecvat, sec
vențe corect și chiar frumos 

filmate. A trece aceasta, ne
apărat, în prim plan și în 
pofida întregului pe care-l 
reprezintă sau trebuie să-l 
reprezinte un film e ca și 
cum ai egala valoarea unul 
roman cu faptul că auto
rul său cunoaște la perfec
ție legile gramaticii și ale 
ortografiei.

Dacă pe Wolgang Lieben- 
einer, co-regizorul, U știam 
dintr-un film eșantion pen
tru puterile și gustul său 
(dramoleta muzicală „Acord 
final") pentru Mihai lacob, 
căruia vream sâ-i uităm 
„contribuția" la „De trei 
ori București", încercăm, în 
continuare, neliniști.

Distribuția are în frunte 
interpreții copii (Roland De 
mongeot-Tom, Marc Dina- 
poll — Huck, Lucia Ocraim 
— Bercky) care, prin tradi
ție, joacă frumos adăugind 
firescului farmecul inegala
bil al vîrstei. Alături de 
actorii francezi Roland Ar- 

tanța Gîmpeanu, Petre Ștefă- 
nescu Goangă, Mlchaela Scor- ■ 
țeanu, Elena Tutan, Stela Po- g 
pescu, Ileana Iordache și alții.

Imaginea este semnată de 
Costache Ciubotaru, iar muzica ■ 
aparține compozitorului H. g 
Mălineanu.

(Agerpres)

CINEMATO G R A F E
—  A : 2L 1 : - * * * ■’ *   i

LACUL LEBEDELOR
rulează la Patria (orele 10 ; 
13,30; 17; 20,30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Republica (orele :
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,30 ; 18,45 ;
21) ; București (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 î 18,30 ; 18,45 ; 21).

ACUZATUL
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

ASTA SEARĂ Mă DISTREZ 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
—15,30 în continuare; 18; 20,30; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Excelsior (o- 
rele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45).

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFÎRȘITUL SATURNULUI

rulează
16.15 în

BECKET 
rulează 
13 ; 16,45 ; 20) ; Modern (orele
10 ; 13 ; 16,30 ; 20).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează la Victoria (orele 9; 

Ia Capitol (orele 9— 
continuare ; 19,45).

la Festival (orele 9,30 ;

T R E

montenl (Judecătorul), Ma
urice Teynac (Profesorul 
Dobbins) și Jacques Billo- 
deau (Joe Indianul), meri
torii încercări de a-și depăși 
rolurile au interpreții 
noștri: Marcela Rusu (Vă
duva Douglas), Fory Eterle 
(Avocatul) și Nicolae Găr- 
descu (Pastorul).

Se susține — pe bună 
dreptate — că și printr-o 
asemenea coproducție pu
tem încerca intrarea tn cir
cuitul internațional al di
fuzării filmelor dar se uită 
că acest circuit este cu to
tul și cu totul altceva de- 
cit atmosfera jocurilor olim
pice la care principalul, du
pă o deviză unanim accep
tată, este să participi.

Nu putem sau nu vrem 
deloc să aspirăm la gloria 
concursului ?

TUDOR STĂNESCU

*) „Aventurile lui Tom Saw- 
Moartea lui Joe In-

Noua împărțire admlnlstra- 
tiv-teritorială a țării, aplicată

■ anul trecut, a pus în fața Go- 
mitetulul de Stat pentru Cul-

K tură și Artă — și, implicit, a
■ organelor sale locale — sar- 
_ cina reorganizării rețelei de

biblioteci In mediul rural, pre-
■ conizîndu-se ca fiecare co- 
g mună să dispună de o biblio

tecă Fublică deservită de un

a-

tecă publică deservită de
• cadru salariat.
g Pornind la îndeplinirea 

cestui deziderat, Comitetul da
■ Stat a procedat, însă în unele
■ cazuri — așa cum faptele o 
_ arată — mecanic, simplist, ln- 
“ terpretîndu-1 ad-llteram, ca pe
■ o lege, și nu ca pe o recoman- 
_ dare care se poate adrtesa, de- 
" opotrivă, în funcție de fieca-
■ re caz în parte, atît pre-
■ zentului, cît șl viitorului. Pe 
_ scurt, a dat dispoziție ca în
■ toate centrele de comună — și
■ numai în acestea I — să ia 
— ființă biblioteci comunale. E- 
" fectul ? O mare parte dintre
■ vechile biblioteci comunale au 
g fost, fără nici o justificare,

desființate, în timp ce, simul-
■ tan, au luat ființă altele, care 
g — cel puțin în momentul de

față — nu se dovedesc nece
sare, nu le reclamă nici o rea
litate stringentă. Cînd s-a luat 
această măsură, s-au ignorat 
în schimb alte realități, și anu
me faptul că unele sate au be
neficiat, vreme de 20 de ani, de 
biblioteci, răstimp în care, 
îmbogățindu-se cu cărți și cu 
un fond bogat de publicații, 
fd-au cîștigat an mare număr 
de cititori. Nu s-a avut In 
vedere nici faptul că unele 
centre de comună (cel puțin în 
tudețul Hunedoara, la care ne 
referim) sînt mai puțin popu
late decît satele aparținătoare 
sau nu dispun de baza mate
rială necesară desfășurării a- 
cestei activități. S-a ajuns, 
astfel, într-o seamă de cazuri, 
la uneia situații care riscă să 
compromită tot ceea ce s-a 
abținut bun, pînă In prezent, 
tn domeniul răspîndirli cărții 
la sate.

Un exemplu concludent i 
stațiunea balneo-climaterlcă

16; 
(ore-
SA- 
JOE

11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
NOAPTEA

rulează la Central (orele
18,30 ; 21) ; AVENTURA 
le 8,30 ; 11 ; 13,30).

AVENTURILE LUI TOM 
WYER, MOARTEA LUI 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9;
12,15 ; 16 ; 19,30) ; Grlvlța (ore
le 10 ; 13 : 16 ; 19,30) ; Floreas- 
ca (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30). 

LUSTRAGIUL
rulează la Lumina (orele 8,45 ;
18,30 ; 18,45 ; 20,45).

(Urmare din pag. I)

U.T.C., le revine meritul de a 
limpezi în mintea copilului no
țiunea de patrie, făcînd să în
colțească în Inimi cel mai nobil 
sentiment din cîte cunoaște 
omenirea : dragostea pentru 
poporul din a cărui ființă faci 
parte. „Dacă am întovărășit tot
deauna măreția științei cu mă
reția patriei — li se adresa 
Pasteur părinților — aceasta 
am făcut-o numai pentru că 
eram plin de sentimentele pe 
care voi mi le-ați transmis..."

Foarte mulțl oameni, puși 
să-și explice șl rational o 
«urnă de sentimente funda
mentale dau totul pe seama 
unei rudimentare „simțiri". Cu 
oarecarl eforturi de memorie și 
de sistematizare ei își dau seama 
însă că ceea ce 11 se pare un 
dat natural imposibil de expli
cat pentru că ar veni dlntr-un 
fond mal mult ori mai puțin 
obscur, este de fapt o moște
nire, că acele sentimente mari 
cum sînt iubirea de patrie, de 
un anume loc n-au crescut ca 
florile printre buruieni ci au 
fost răsădite cu infinite eforturi 
de cei care l-au născut și cres
cut, de oamenii pe mina cărora 
a stat educația lor, de o întrea
gă societate. Puși în fata acestui 
adevăr simplu al educației, 
poate că unii tineri care se Iasă 
în voia impulsurilor volunta
riste (traduse In acte uneori 

Geoagiu-băi, frecventată anual 
de circa 13 000 de vizitatori. 
Procesul de modernizare și 
dezvoltare a acestei sta
țiuni, proces început tn ulti
mii ani, a cuprins, 
coordonată firească, 
rea bazei materiale 
bunei desfășurări 
bogate activități 
distractive. Printre
fost construită o impunătoare 
casă de cultură — cu care 
puține unități de acest gen din 
județ pot rivaliza — dotată cu 
sală de cinematograf, biblio
tecă etc. Pînă nu de mult, a- 
ceastă bibliotecă — dlspunînd 

ca pe o 
și crea- 
necesare 
a unor 
cultural- 
altele, a

INTRI RĂSPINDI
RE SI RISIPĂ

de peste 10 000 de volume — 
era frecventată, anual, de 
cîteva mii de cititori. Folosim 
verbul „a frecventa" la timpul 
trecut, pentru că, prin hotărî- 
rea Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, această biblio
tecă nu mai există de cîteva 
luni. Comitetul, cu alte cu
vinte, a expediat județului o 
adresă prin care cere desfiin
țarea bibliotecii din Geoagiu- 
băi, și asta într-un timp cît 
mai scurt. „Rațiunea" acestei 
cereri ? Să încercăm s-o des
cifrăm, privind, cum spuneam 
mai sus, prin litera, nu prin 
spiritul legii. Practic, din 
punct de vedere administra
tiv, stațiunea face parte din 
Geoagiu-sat (așezat la 5 km 
distanță), așa că... nici un alt 
considerent n-a mai contat I 
în zadar au încercat tovarășii

HOMBRE
rulează la Union (orele 15,30 
18 ; 20,30) ; Buzești (orele 15,30
20,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la înfrățirea (orele
15,15 ; 17,45 ; 20).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
20 în continuare) ; Gluleștl (o- 
rele 15,30 ; 19,30) ; Popular (o- 
rele 15,30 ; 19).

MADE IN ITALY 

*

de-a dreptul periculoase socie
tății, provocînd daune sociale și 
materiale, atentînd alteori chiar 
la integritatea individului, etc.) 
își vor da seama că datoriile de 
care vorbeam nu sînt un fel de 
taxe stabilite arbitrar de unul 
sau altul ci exprimă o Investiție 
spirituală Incalculabilă. Nimeni 

RESPECTAREA VALORILOR SOCIETĂȚII
nu-1 cere contraplată In aur de 
vreme ce aceasta este aproape 
singura Investiție nemăsurabilă 
și incalculabilă, cu toate efortu
rile ce se fac în direcția sporirii 
investiției generale la care con
tribuim cu toții, în flecare zl a 
vieții noastre.

Sîntem deci născuțl și crescuți 
nu pentru a ne lăsa în voia pri
mului impuls și nici chiar în cea 
a voinței de a ne afirma, cu pre
țul jignirii sau frustărll celor
lalți, personalitatea. Oameni în 
plină maturitate, dintre cei mai 
de seamă, care au contribuit cu 
toate forțele lor la bunăstarea 
materială și spirituală a socie
tății, au mărturisit șl mărturi
sesc adesea valoarea activă pe 
care sentimentele de care vor- 

de la Comitetul județean pen
tru cultură și artă să explice 
că Geoagiu-băi este, înainte de 
toate, o stațiune, și încă o 
stațiune cu „sezon permanent", 
un loc cunoscut și bine deter
minat pe harta țării, șl abia 
după aceea un „sat aparțină
tor" ) și că, In această calitate, 
Geoagiu-băi are, totuși, o a- 
cută nevoie de o bibliotecă...

Pînă la urmă, lucrurile s-au 
„aranjat" într-un fel. (Adică i 
legea e lege, dar aranjamentul 
rămîne, totuși, aranjament...). 
Pentru a satisface cerințele 
numeroșilor cititori de aici, 
Comitetul județean pentru

cultură și artă a fost obligat 
să recurgă la un șiretlic i a 
înființat încă un post de bi
bliotecar la biblioteca orășe
nească din Orăștie, iar biblio
tecarul respectiv a fost trimis 
să lucreze... la Geoagiu-băi. 
Iată cum se nasc, sub aparența 
legii, ilegalitățile I

Am lăsat într-adins la urmă 
cazul opus, cel al comunei 
Vorța, fiindcă aplicarea me
canică a unor recomandări și 
consecințele ce decurg sînt 
aci, prin contrast, și mai 
ptegnante. Comuna Vorța este 
formată din 
flate la o 
ță unele de 
populație totală care abia de
pășește o mie de locuitori. Co
muna nu dispune, încă, nici de 
sediu pentru bibliotecă, nici de 
fonduri de cărți. Gu toate a-

cîteva sate, a- 
mare distan- 
altele, cu o

rulează la Bucegl (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15).

HEROINA
rulează la Unirea (orele 15.30 ;
20,30).

MARIANA, AGENTUL 0555 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

SPARTACUS
rulează la Lira (orele 15,30 : 
19).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN 

rulează la Cotrocenl (orele
15,30 ; 19).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Volga (orele 9,30; 
16; 18.15; 20,30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Viitorul (orele 18). 
VARĂ FIERBINTE 

beam o capătă cînd cel care le 
nutrește este și conștient de fap
tul că ele reprezintă și o moș
tenire dată spre folosință șl îm
bogățire șl nu pentru epuizare 
ori anulare.

Cu atît mai vie, cu 
activă este atitudinea 
Insuflată de asemenea senti

atit mal 
tînărulul

mente generoase. Credem că nu 
trebuie așteptată îmbătrînirea, 
nu trebuie să adoptăm ldeea de 
atîtea ori dezmințită de viață, 
că pe măsură ce crește, copilu
lui o să-i vină „mintea la cap" 
și complăcîndu-ne. ca atare, în
tr-o atitudine pasivă, de indi
ferentism în raporturile cu se
menii, de impolitețe camuflată 
sub masca expansiunii juvenile. 
Lipsa de politețe, absența res
pectului datorat valorilor de tot 
felul se întorc întocmai ca un 
bumerang împotriva aceluia 
care se face vinovat de ele. Pe 
de altă parte, la asigurarea 
sancțiunii sociale a unor astfel 
de vini concură o realitate fun
damentală a orînduirli noastre 
socialiste. A trecut de mult vre-

în

un

cestea, pentru cel circa 40 de 
cititori care împrumută aici, 
anual, cărți, este plătit un om 
— un salariat — lună de 
lună I Șl exemple similare se 
pot da, din păcate, din abun
dență.

Acest mod de rezolvare a 
unul deziderat, fără cunoaște
rea concretă s stării de lucruri 
din diverse locuri, nu poate 
duce decît la închistarea mun
cii culturale In șabloane, la 
diminuarea eficienței ei. Nor
mal ar fi fost, după pă
rerea noastră, ca la Înființarea 
de biblioteci comunale, Comi
tetele județene pentru cultură 
și artă care cunosc 
detaliu situația concretă din 
fiecare 
cuvînt 
avea, 
aceste 
cultură, 
cile publice, n-ar exista de
cît acolo unde sînt nece
sare, utile, cerute. Se în
țelege că, în marea lor ma
joritate, bibliotecile ar func
ționa tot In centrele de co
mună, care sînt In genere lo
calitățile cele mai dezvoltate, 
dar s-ar acorda și locul cuve
nit unor „excepții", unor pro
bleme vii și reale, ce-și aș
teaptă rezolvarea corespunză
toare

Ar 
după 
leași 
nu Gomitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă — să hotărască 
unde e cazul să funcționeze 
bibliotecari cu normă întreagă 
șl unde munca acestora poate 
fi preluată de cadre didactice, 
care o pot efectua, să zicem, 
în schimbul unei indemnizații, 
al cărei cuantum să varieze în 
raport cu numărul „cititori
lor realizați". N-am mai avea, 
astfel, prilejul să vedem bi
bliotecari care primesc un sa
lariu întreg pentru o activitate 
(nu din vina lor) neglijabilă, 
șl nici localități cu mii de ci
titori care nu dispun, însă, de 
un bibliotecar.-

localitate să aibă 
important de spus. Am 
astfel, garanția că 
importante unități de 

care sînt bibliote-

fi bine, de asemenea, 
părerea noastră, ca ace- 
comitete județene — și

AL. BALGRADEAN

rulează la Gloria (orele 9 •
11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20.30). 

VIVA MARIA
rulează la Aurora (orele 9,15 •
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Miorița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Progresul (orele 15,30 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Moșilor (orele 15,30:
18 ; 20,30).

ORAȘUL MAGIC
rulează la Munca (orele
20).

PROFESIONIȘTII
rulează Ia Tomis (orele
15,45 ; 18,15 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Flacăra (orele 15,30:
20,30).

16:

9;

mea în care Ignoranța, dacă era 
însoțită de obrăznicie, putea 
trece drept îndrăzneală tine
rească șl putea avea cîștig de 
cauză. Societatea noastră cîntă- 
rește pe fiecare om — deci șl 
pe tînăr — după pregătirea șl 
comportarea sa, eliminînd In
competența și blamînd lreve-

rențiozitatea, impulsurile ne
controlate, actele violente, orgo
liul agresiv.

E drept, o comportare civili
zată în viața de familie și-n. so
cietate presupune un efort su
plimentar, un autocontrol Șl o 
autodepășlre permanentă. Darautodepășlre permanentă. __
cu cît înfrînarea de sine cere 
un efort suplimentar, cu atît 
mai deosebită este mulțumirea 
cînd ne dovedim nouă înșine că 
am știut cu tact și delicatețe să 
depășim un moment critic. O 
dovadă în plus pentru faptul 
că grosolănia în comportări îi 
caracterizează pe cei ngobiș- 
nuiți cu munca, firile înclinate 
spre trîndăvle ; pe cei care-șl 
disimulează lenea în ' orgoliu 
sau în brutalitate, tn violență,

ANUL 1969
467 DE TITLURI APĂRUTE IN 1968 INTR-UN TIRAJ GE

NERAL DE 16 MILIOANE EXEMPLARE, PESTE 500 DE 
TITLURI IN ELANUL EDITORIAL PE 1969.

Aceste cifre, ar trebui completate cu imagini din librării la 
apariția unui nou volum din colecțiile „Clubul temerarilor", 
„Cutezătorii", „Aventura" sau „Romane de ieri și de azi"... 
L-am rugat pe tov. AL. GEORGESCU, directorul Editurii 
tineretului să comunice cititorilor/noștri cele mai interesante 
apariții ale anului 1969.

— E foarte greu de spus care 
vor fi cele mai interesante apa
riții editoriale. Prefer să încep cu 
volumele lui Eugen Barbu — 
Principele, Nicolae Breban — 
îngerul de ghips, Dumitru Radu 
Popescu — Acest oraș de zăpadă, 
Mihai Stoian — Pantelimon, Ni
colae Țic — Durerile altora, Pop 
Simion — Secol nervos, Ștefan 
Luca — Penumbra, Radu Teo- 
doru — A sosit ora, ale 
poeților Mihal Beniuc, Eugen 
Jebeleanu, A. E. Bakonsky, Ion 
Bănuță, Nichita Stănescu, Flo
rența Albu. De altfel poezia e 
bine reprezentată in planul edi
torial pe acest an.

Editura va pune la îndemtna 
tinerilor i&l cititori o serie de va
loroase lucrări ale unor scriitori 
din trecut i Ion Mlnulescu — 
Bucureștii tinereții mele, I. Vis
sarion — Ber Căciulă, Bucura 
Dumbravă — Pandurul. Aș vrea 
să semnalez apariția unor lucrări 
de larg interes — primele enci
clopedii fi dicționare pentru ti
neretul fcolar i Dicfionarul isto
ric românesc, Primul meu dic
ționar tn imagini, Istoria drama
turgiei fi teatrului, Epopeea na
nelor. Vom lansa șl dteva noi 
colecții și serii:. Biblioteca pen

tru toți copiii cere va cuprinde 
lecturi alese din cele mal valo
roase volume ale literaturii ro
mâne și universale, Letopisețul 
țârii noastre — povestiri istorice 
în imagini pentru cei mici, Atlas 
— lecturi geografice despre ținu
turi mai puțin cunoscute, mari ex
ploratori, note de călătorie și în 
sfîrșit Enigmele pămlntului care 
va încerca să explice diferite fe
nomene controversate. De altfel 
peste jumătate din producția edi
torială a anului 1969 este grupată 
în serii și colecții. Va continua 
apariția seriei „Icar" cu cărți de 
călătorie, povestiri istorice, rela
tări despre copilăria oamenilor 
iluștri. Colecția „Oameni de 
seamă" va publioa printre altele 
lucrări despre Brîncoveanu, 
Bălcesou, Ștefan cel Mare, Bolyai, 
Henri Coandă.

Vor intra de asemenea în libră

LIBRĂRII
rii o serie de lucrări care vor îm
bogăți cultura generală a tine
rilor cititori : micromonografii ale 
scriitorilor N. Filimon, D. Bolin- 
tineanu, M. Kogălniceanu, Titu 
Maiorescu, Brătescu Voinești, 
Ionel Teodoreanu.

Literatura științifico-fantastică 
e bine reprezentată. Ziga 3 de 
VI. Colin, Bumerangul de 
L. Neamțu, Culegere de poves
tiri eifgleze sînt doar cîteva din 
cele 18 titluri.

Colecția Lyceum va căpăta un 
pronunțat caracter enciclopedio 
prin apariția unor volume ca Li
teratura Renașterii, Iluminismul 
european, Tendințe, reviste, 
grupări literare românești între 
cele două războaie mondiale, Din 
istoria criticii literare românești.

este chiar logic ca un atare 
„temperament" delăsător să ma
nifeste rezervă și chiar obstruc
ție în fața eforturilor supli
mentare pe care i le-ar cere 
autoperfecționarea profesională. 
Se poate afirma că nimic nu 
poate fi mai reprezentativ pen
tru dimensiunea sufletească și 

spirituală a unul om decît con
fruntarea individului cu socie
tatea, întâlnirea dintre egoismul 
comod și obligațiile ce le com- 
-portă conviețuirea ca dimen
siune socială. în același timp, 
o purtare cuviincioasă, cînd în
soțește o gindire sănătoasă de- 
săvirșește în tînăr atributele 
unfei înalte ținute intelectuale

Niciodată însă o afabilitate 
dictată de interese de moment, 
o amabilitate pe care francezii 

■o numesc „politesse de mar- 
chand", nu va putea înlocui 
adevarata comportare civilizată. 
Studierea bunelor maniere în
tr-un tratat nu este suficientă 
pentru multitudinea de situații 
și varietatea cazurilor în care 
tînărul trebuie să opteze pen
trip o anumită atitudine pe care 

Pagini alese de V. Pîrvan și 
L. Blaga, Despre cultură de 
N. Iorga, Pagini inedite de P. Is- 
trati, Umoriști de altă dată, Epi- 
gramiști români.

Literatura de aventuri va fi 
bogat reprezentată, prin volume 
ca După 20 de ani și Vicontele 
de Bragellone (reeditare) de 
Al. Dumas, Călăuza de F. Co
oper, Căpitanul Fracaese de 
T. Gautier, Comoara din lacul de 
argint de K. May, Maigret fi fata 
ucisă de G. Simenon, Nevada de 
Z. Gray, Vinovafilor la e teamă 
de J. Chase, Marele necunoscut 
de St. Miholache, îngerul negru 
de Ion Ochinoluo, Enigmatica 
Solveig de Nicolae Tăutu, în
semnările agentului Varga d« 
V. Știrbu.

Colecțiile Romane șt Niwel* de 
ieri și de azi, vot fi mai divan 
oonturate. Volumele i Din nea
gra țdrănie de I. Istratl, Romanul 
Adrianei de H. P. Bengaacu, 
Pantelimon de M. Stoian, Meta
morfoza de N. Virgil, Miorobar 
de I. Peltz, Al cincilea de Al. Ioa- 
chim, Drum prin ceață de D. Ig-

nea vor atrage în mod oert aten
ția cititorilor.

Cunoscutul foiletonist Nicuță 
Tănase semnează lucrarea inti
tulată „Prima mea dispută cu 
Dumnezeu"

In anul 1969 vom edita un nu
măr mai mare de volume din 
programa analitică școlară pre
cum și o serie de lucrări care 
abordează probleme specifice co
piilor de vîrstă școlară sau ado
lescenților : raportul dintre co
legi, prietenia, onoarea, surprin
derea primelor semne ale dra
gostei.

Editura tineretului preconi
zează editarea unui buletin care 
să popularizeze principalele apa
riții. Ca în fiecare an, tinerii vor 
găsi și în 1969 în librării lu
crări valoroase din literatura cla
sică și contemporană română și 
universală.

RADU LEVARDA

urmează s-o adopte. Aici inter
vin, o dată mai mult, inteli
genta și tactul fiecăruia, două 
laturi care însumate alcătuiesc 
așa-numitul instinct de politețe 
care dictează tonul conduitei în 
situațiile cele mai diverse.

Școala contribuie fără îndo
ială, într-o măsură majoră, la 
formarea unei culturi morale și 
intelectuale, factori motor! pen
tru realizarea unei comportări 
politicoase a tînărului, pentru o 
ținută demnă, pentru o concep
ție sănătoasă. Pedagogul poate 
continua și aplica efortul fami
liei, mergînd pîna acolo incit să 
țintească dezvoltarea unui spi
rit echilibrat și conștient de 
obligațiile ca și de datoriile lui, 
între care onestitatea nedezmin
țită a raporturilor, conduita ire
proșabilă. corectitudinea și spi
ritul de echitate- al viitorului 
cetățean. Alături de scoală insă, 
completipd-o și înlesnind, prin 
caracterul ei practic, experi
mentarea metodelor de educație, 
viata noastră socială oferă un 
cîmp larg de manifestare a bu
nelor maniere educînd și for- 
mînd, prin chiar natura de
mocratică și umanistă a organi
zării ei, profilul moral al tînă- 

■ rul ui...
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Luni a părăsit Capitala, ple- 
ctnd spre Franța și Senegal, o 
delegație a Uniunii Medicale 
Balcanice, alcătuită din. dr. do
cent M. Popescu Buzeu — pre
ședinte de onoare, și conf. 
V. Prodescu,

în capitala Franței, delegația 
română, completată cu prof. 
K. I. GUrkan din Istanbul, 
urmează să semneze un acord 
general de colaborare cu Aso
ciația Internațională de cerce
tări medicale și schimburi 
culturale.

Pe baza acestui acord, vor 
avea loc periodic Zilele medi
cale franco-balcanice în una 
din țările componente ale 
Uniunii Medicale Balcanice. 
Prima manifestare de acest fel 
va avea loc In țara noastră, 
intre 15 și 18 septembrie 1969.

între 13 și 18 ianuarie, dele
gația Uniunii Medicale Balca
nice va participa la a Vl-a 
Sesiune a Zilelor Medicale din 
Senegal.

La Casa de cultură a
I.R.R.C.S. a avut loc, luni, o 
seară culturală cubaneză, or
ganizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea cu prilejul Zilei 
naționale a Cubei.

în deschiderea „Zilelor fil
mului norvegian", care se des
fășoară Intre 6 și 12 ianuarie 
în Capitală, luni seara a avut 
loc la Cinematecă un spectacol 
de gală eu filmul „Nouă vieți", 
realizare a regizorului Arne 
Skouen, după cartea cu același 
nume a scriitorului norvegian 
David Howarth.

Manifestarea este organizată 
In cadrul schimburilor dintre 
Arhiva națională de filme din 
țara noastră și Institutul nor
vegian al filmului din Oslo.

(Agerpres)

ZĂPADA ȘI LOPATA
(Urmare 

din pag. I)

ră cum se spune 
cu atîta emfază, 
tramvaiele cite 
mai sînt, iți vor 
cțoi un drum trium
fător printre nă
meți ! Trotuarele 
vor arăta ca in 
palmă, iar echi
pele de interven
ție vor face o mun
că salutară des
pre care se va mal 
vorbi...

Numai că au tre
cut cinci zile șl 
promisiunile s-au 
dovedit ca acele 
pachete uriașe în
velite in mit de

htrtli de argint 
și țiplă, in mljlo- 
oul cărora găsești 
o biată păpușlcă. 
Iarna cea mică, 
după planificare, 
s-a dovedit a fi o 
iarnă ceva mai 
mărișoară, dacă
nu mărișoară bine 
și-atuncl aoele
faimoase agregate 
și pluguri și echi
pe s-au dovedit, 
ca totdeauna de 
altfel, puține, mes
chine, aproape 
inutile. Fără lopa
ta personală de 
lingă easă, fără 
munoa tineretului 
mobilizat de către 
entuziaști, am fi

rămas sub nămeți 
visind la frumoa
sele zile ale lui 
deoembrle oind 
ne uitam cu jind 
spre oer să oadă 
un fulg.

Ce-ar fi să nu 
mal planificăm 
ierni mici și să 
instaurăm un apa
rat municipal ca 
lumea, serios, fă
ră registre, fără 
planuri șl grafice ? 
Un aparat înar
mat sănătos cu 
lopeți, gata să facă 
ceea ce ambițioșii 
de operetă al Pri
măriei n-au fost 
In stare să desă- 
vlrșească.

f

PRELIMINARII C. M.
LA FOTBAL

• Echipa de fotbal a Sene
galului a Învins cu scorul de 
2—1 (2—1) echipa Marocului 
Intr-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului 
mondial. în primul joc cîști- 
gaseră cu 1—0 fotbaliștii din 
Maroc. Conform regulamentu
lui cele două echipe urmează 
să mat susțină un meci pe un 
teren neutru.

MEXIC—ITALIA 1—1
IN CEL DE AL ll-LEA MECI

• Aproape 100 000 de spec
tatori au urmărit la Ciudad de 
Mexico al doilea med amical 
de fotbal dintre echipele Me
xicului fi Italiei. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—0). După 
cum se știe, In prima întîlni- 
re clștigaseră cu 3—2 fotba
liștii italieni.

In a doua Intîlnire, mexica
nii au dominat mal mult In 
prima repriză ratînd două 
mari ocazii de a deschide sco
rul prin Padilla și Borja. La 
reluare, In minutul 61, la un 
contraatac rapid, fotbaliștii 
mexicani au deschis scorul 
prin Padilla. Italienii au des
fășurat un joc mai bun către 
sfârșitul partidei reușind să 
obțină egalarea In minutul 89 
prin Mario Bertini.

Noutăti de sezon
Zăpada abundentă și soarele 

strălucitor al Poienii Brașov 
de duminică au constituit două 
invitații cărora nu le-a putut 
rezista aproape nimeni. Pe 
serpentinele ce urcă — lăuda
bilă acțiunea rapidă de desză
pezire a edililor orașului! — 
furnicarul de mașini șl auto
buze a transportat sute de pe
rechi de schiuri, patine și să
niuțe care sus, în „Poiana Soa
relui" au dat un veritabil re
cital. Ce surprize i-au așteptat 
pe schiori, patinatori și ho- 
cheiști ?

Vechile pîrtii pentru teme
rarii schiori au fost mult îm
bunătățite. Pe pîrtla Lupului, 
s-au lărgit considerabil por
țiunile celor două „S“-uri în 
scopul măririi securității cobo- 
rîrilor. în aceste porțiuni unde 
viteza atinge valori chiar în Ju-

rul a 100 km. pe oră, a apă
rut, acum, un taluz protector 
accentuînd oblicitatea „S“-ului 
mare, iar pentru ușurarea pă
trunderii către pîrtle au fost 
lărgite drumurile de aceea» atît 
la plecare, cît și la sosire. 
„Sulinarul" a suferit și el mo
dificări In porțiunea cuprinsă 
între cabana Cristianul Mare 
șl intrarea în zidul mare, iar 
la sosire s-a mărit porțiunea 
de acces către stația teleferi
cului. O nouă pîrtle și-a făcut 
apariția în topografia Poienii: 
pîrtla de slalom special, între 
cabana Cristianul Mare și Po
iana Rula, paralelă cu telefe
ricul în partea lui superioară, 
deservită de un schiltft de 
mare capacitate. Pîrtla de sla
lom uriaș, de sub teleferic, a 
fost și ea corectată și nivelată 
sporind posibilitățile de urmă-

la Poiana Brașov
rlre a curselor de către spec
tatori în cîteva puncte ale 
traseului. Fondiștii și biatlo- 
niștli n-au fost nici ei uitați: 
noile trasee din jurul Hotelu
lui Sport și din vecinătatea 
stadionului de iarnă, ca și îm
bunătățirile aduse poligonului 
de tir pentru blatlon, vor per
mite desfășurarea In cele mal 
bune condițiuni a întrecerilor 
prevăzute în bogatul calendar 
sportiv al acestei ierni. Pen
tru spectatorii captivantelor 
probe de biatlon și fond 
a fost amenajat un drum spe
cial de acces pa porțiunea Ca
bana Vînătorilor — plecare — 
sosire.

O altă noutate o constituie 
șl darea în folosință a patinoa
rului artificial, o valoroasă 
bază sportivă mult așteptată 
de către patinatorii de toate

ACTUALITATEA
EXPOZIȚIE DE ARTA POPU

LARA. în sălile Muzeului jude
țean din Deva a fost deschisă o 
interesantă expoziție de artă 
populară. Sînt prezentate peste 
200 de exponate, înfățlțînd por
tul și preocupările tradiționale 
ale locuitorilor din ținutul Pă- 
durenllor, zona Orăștiel și Văii 
Mureșului, Tara Hațegului. Prin
tre exponate : un costum de pă
dureancă vechi de 200 de ani; 
interesante obiecte de lemn (bî- 
te, cioboroți, Unguri de lemn, 
căușe, țlnătoare de praf de puș
că), opere ale artistului popular 
Constantin Perța din comuna 
Ceru — Băcăinț ; exemplare de 
ceramică roșie hunedoreană, 
purtătoare a veehilor forme și 
ornamentații ale ceramicii 
daco-romane.

O inifiativâ:

„matinee

ale

tineretului"

I
I

I

Prof. ION ANDRIțOIU

BANTIER EDITORIAL LO
CAL. Pe agenda de lucru a Ca
sei creației populare a județului 
Satu Mare, figurează, pentru 
1969, un bogat plan de apariții 
editoriale : o culegere de litera
tură intitulată „Prezențe sătmă
rene" (înmănunehind creațiile 
membrilor cenaclurilor literare 
din județ), o culegere de folclor, 
„Pădure dragă pădure", (care va 
pune la dispoziția căminelor 
culturale și a caselor <țe cultură 
selecțiun! din folclorul muzical 
al județului), un „Itinerar co- 
drenesc" (album de fotografii pe 
teme folclorice : port, tradiții, o- 
blceluri etc.). O culegere litera
ră intitulată „Cîntare patriei" 
va fi dedicată celei de a 25-a 
aniversări a Eliberării. Caietele 
„Arta plastică sătmăreană" și 
„Album de artă plastică" își 
propun să înfățișeze publicului 
creațiile artiștilor plastici din 
cenaclul local al Uniunii artiști
lor plastici și cele ale artiștilor 
plastici amatori 
județ.

din întregul

Gheorghieni, Gristurul 
Secuiesc, Sînsimion și Vlă- 
hița — sînt localitățile In 
care Comitetul județean 
U.T.G. Harghita a organi
zat, plnă în prezent, „mati
nee ale tineretului". Aceste 
matinee se vor, prin profi
lul lor, manifestări cu o 
vie complexitate a conținu
tului și cu o tematică vari
ată, legată de locul In care 
ele se desfășoară. Progra
mele au cuprins dialoguri 
despre prietenie, dragoste, 
căsătorie, despre responsa
bilitatea anilor tineri
La Intîlnirea cu tinerii sînt 
invitați medici, ingineri, 
profesori, poeți, activiști, 
se desfășoară concursuri pe 
teme de cultură generală, 
recitări, concursuri de mu
zică populară și ușoară, do
tate cu premii. Toate aces
te „matinee" sînt însoțite 
de reportaje filmate sau în
registrate pe bandă de 
magnetofon.

în viitor, asemenea ma
nifestări se vor organiza In 
toate orașele, cum și în co
munele mai importante ale 
județului Harghita.

etc.

CORNELIU POGACEANU
V.

Noi

MOINEAGU

centrale telefonice
• LA TECUCI, a intrat în funcțiune o nonă centrală telefo

nică automată. Clădirea are trei nivele și se încadrează in pla
nul de perspectivă a municipiului. înzestrată cn aparatură mo
dernă, centrala deservește 1 000 de linii telefonice și poate asi
gura tot atîtea convorbiri simultane între abonați.

• Se extinde șt centrala telefonică din PITEȘTI. Aici se 
construiește o clădire destinată instalării nnei noi centrale au
tomate urbane, prevăzută In final eu 15 000 de linii. Aparatajul 
ei va fi de producție românească.

HUNEDOARA RAPORTEAZĂ...
După îndelungata 

studii și experiențe, 
inginerul Mihai 
Curcubătă, împreună 
cu un colectiv de teh
nicieni de la Combi
natul siderurgio din 
Hunedoara, a reușit 
să înlocuiască ghida
jele tip „pîlnie", de la 
cajele verticale de la
minare a profilelor

rotunde de oțel, care de laminare, tmbună- 
prezentau dese defec- tățiril calității șl as- 
țiuni în exploatare, cu 
un sistem de ghidaje 
cu role executate du
pă concepție proprie. 
Datorită acestei im
portante perfecționări 
tehnice s-a creat po
sibilitatea sporirii pro
ductivității utilajelor

iții șl _ 
•filelor la-pectului prol 

minate și creșterii efl- 
denței economice a 
producției. Din calcu
le preliminare rezultă 
o economie anuală de 
aproximativ 1 300 000 
lei.

(Agerpres)

De vorbă cu

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA GRONINGEN

Construcții noi la Costinești
COSTINEȘTI. „Stațiunea tineretului* de pe litoral capâtâ noi 

dimensiuni. La sud de actuala tabârâ a studenților se constru
iește un grup de căsuțe din panouri prefabricate din beton în- 
sumînd 400 de locuri și un camping cu 250 de locuri.

Un complex asemănător, avînd 100 de Jocuri și un club cu 
250 de locuri, se construiește și în tabăra internațională pentru 
pionieri și școlari.

IERI, 5 800 DE TINERI DIN CAPITALA AU PARTICIPAT LA

LUPTA CU IARNA
(Urmare 

din pag. I)
— Pe cei 400 de 

tineri din unitățile 
I.T.B., care au asi
gurat — prin desză
pezirea căilor inter
ne de acces — fo
losirea în bune con
dițiuni a parcului 
de vehicule. O con
tribuție importantă 
și-au adus-o, de a- 
semenea, tinerii din 
marile întreprinderi 
industriale, din uni
tățile de comerț, din 
institutele de pro
iectări, din con
strucții, elevii... E- 
xemplele sînt grăi
toare. Zilnic, parti
cipă la deszăpezire 
circa 650 de tineri 
din unitățile de con
strucții. Teatrul lor 
de luptă sînt noile 
cartiere ale Capita
lei. Institutele de 
proiectări au mobi
lizat, în fiecare zi, 
peste 300 tineri. Din 
întreprinderi ca „23 
August", „Vulcan’ 
„Electro 
magnetica' 
F.C.T.B., „Electro
nica", C.P.C.S. par
ticipă zilnic la a- 
ceste brigăzi cîte 
200 tineri. De re
marcat, de aseme
nea, prezența și hărnicia ele
vilor de la mai multe licee : 
liceele nr. 10, 12, 37, 39, 43, 
Liceul „Gh. Șincai", Liceul 
„Ion Creangă". Evident, a- 
ceste prime succese sînt nu
mai un început. Este încă 
loo destul pentru mai mult...

I

prof. dr. N. CAJAL
membru Corespondent 

al Academiei

I

I cancerul cedează 
cu încetul. Recent,
. fi-a aHAiioat

Supus unui necontenit atac 
în toate laboratoarele lumii, 

încetul 
, o altă 

„fișă" s-a adăugat „dosarului 
I cancer". Dr. James Grace din

Buffalo, statul New-York, a 
declarat, în oadrul celui de 

Ial 54-lea Congres anual al 
Colegiului american al chi
rurgilor, care a avut loc la 

I Atlantic City, că un virus 
foarte comun ar putea fi, în 
cazuri rare, cauza unor anu- 

Imite forme de cancer, cum ar 
fi boala lui Hodgkin, limfo
sarcomul, leucemia sau mo- 

Inonucleoza.CercetătoruI ameri
can arăta că, după părerea 
sa, acest virus afectează ma- 

IJorltatea 
moment 
provoacă, în general, nici 
Infecție, deoarece 
bătut șl eliminat 
anticorpi indntă

oamenilor intr-un 
sau altul, dar el nu 

o 
este corn- 

de către 
ce • pătruns

viratele, localnici și turiști.
In fine, săritorii de 

trambulină
strucție nouă, îri Schei, care 
va permite sărituri în jurul a 
35 m.
foarte 
lor șl 
mente
„rodaj", var lua drumul spre 
trambulina mijlocie din Poia
nă. Adăugind șl deschiderea 
centrelor de închiriat patine, 
schiuri șl săniuțe — deosebit 
de solicitate — ca șl activita
tea de inițiere desfășurată de 
instructori bine pregătiți, la 
schi și patinaj, putem conchi
de că Poiana, fief-ul sporturi
lor iernii, este bine pregătită 
pentru sezonul alb, fiind a- 
ceeașl gazdă primitoare pentru 
turiști, sportivi și specta
tori. Calendarului competițio- 
nal inaugurat simbătă șl du
minică in Poiană șl la Clăbu- 
cet-Predeal, 1 s-a creat un 
cadru de desfășurare dintre 
cele mai optime.

la
au și ei o con-

Noua instalație este 
necesară antrenamente- 
pregătiril tinerelor eje- 

talentate care, după

e în turneul final al com
petiției internaționale de șah 
pentru juniori de la Gronin
gen, Ghizdavu (România) l-a 
învins pe Webb (Anglia). Ri- 
bli (Ungaria) a remizat cu 
Vaganian (U.R.S.S.). După 4 
runde. In clasament conduce 
acum Madder (R.F. a Germa
niei) cu 3 (1) puncte urmat de 
Anderson (Suedia) șl Vaga
nian (U.R.S.S.), cu dte 2,5 
puncte. Ghizdavu are 2 puncte 
ocnplnd locurile 4—6 alături 
de Rlbli ți Webb, oare, de a- 
semenea, au cite 2 puncte.

DUPĂ CROSUL DE LA 
SAO PAULO

• Atlețll care eu 
la 31 decembrie la 
Iul cros de la Sao 
evoluat in cadrul 
oun internațional 
pe stadion. Proba 
m plat a fost dștigată de Sa- 
wakl (Japonia) In 31’13” 4/10. 
Roelants (Belgia) nu a parti
dpat, fiind suferind. Cursa 
de 5 000 m plat s-a încheiat 
cu victoria franoezului Jour
dan, cronometrat în 14’59" 
3/10.

participat 
tradiționa- 
Paulo au 
unui con- 
desfășurat 
de 10 000

VIOREL RABA

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA 8-AU ÎNTORS
ACASA

• Echipa masculină de 
handbal Steaua București s-a 
întors in Capitală din turneul 
întreprins In R. F. a Germa
niei, Franța șl Elveția. în ca
drul acestor jocuri, handbaliș
tii de la Steaua au susținut 
15 Intîlniri obținlnd tot atltea 
viotorii (ei au înscris 264 
puncte șl au primit 140). 
Handbaliștii de la Steaua 
au jucat la Teningen, tn- 
vingînd cu 31—20 (15—
8) echipa Sud Baden. La 
Bruchsal, Steaua a între-

out cu 14—11 formația T.S.V. 
Biurkenau ți ou 13—5 o le- 
leoționată locală. In continua
re, handbaliștii români au e- 
voluat în Franța la Strasbourg, 
unde au clștigat turneul după 
ce au învins cu 22—5 echipa 
tel. Stuerwald și cu 18—II 
echipa Racing dub Stras
bourg.

Sîmbătă la Basel, Steaua g 
jucat In compania echipei re
prezentative a Elveției de 
care a dispus cu scorul de 
24—8 (18—4).

VOM REALIZA UN
VACCIN ANTICANCEROS?

In legătură cu aceste pro
bleme, am solicitat opinia 
prof. dr. N. Cajal, membru 
corespondent al Academiei, 
directorul Institutului de in- 
framicrobiologie.

— Gum apreciați ipoteza 
medicului american cu pri
vire la originea virotică a u- 
nor forme canceroase ?

— Opinia dr. James 
mi se pare extrem de 
sântă. Astăzi tot mai 
specialiști se declară 
originea virotică a

Grace 
intere- 
mulți 

pentru
canceru-

net caracter proliferigen, că 
deci, cu alte cuvinte, sînt niște 
stimulatori ai multiplicării ce
lulare. In anumite condiții 
(profesorul vorbea de un 
„prag" ai acestei acțiuni), ca
racterul proliferigen s-ar pu
tea transforma in caracter 
tumorigen. împreună cu pro
fesorul Șt. S. Nicolau am pu
blicat, in anii următori, o ipo
teză conform căreia virusurile 
ar fi principalii „vinovați" în 
procesul canceros, cel puțin 
intr-o fază inițială a bolii. In

• ORIGINEA VIROTICĂ A CANCERULUI — DE LA SUPO
ZIȚIE LA CERTITUDINE e IPOTEZA UNUI MEDIC AMERICAN, 
FATA IN FATA CU LUCRĂRILE SCOLII ROMANEȘTI DE 
INFRAMICROBIOLOGIE.

t

și modele experimentale vari
ate, in diferite laboratoare 
ale lumii — și acesta este un 
element care trebuie să u- 
nească oamenii de știință — 
iar, pe de altă parte, pentru 
a-mi manifesta convingerea 
totală în privința originii vi- 
rotice a diferitelor forme cli
nice ale bolii canceroase.

— Care este părerea dum
neavoastră asupra posibili
tăților realizării, In viitorul 
apropiat, a unui vaccin anti
canceros eficace ?

— Problema unui vaccin 
anticanceros, pusă în discuție 
de colegul american, este, nu 
mai e nevoie s-o spun, deo
sebit de importantă. Un ase
menea vaccin va reprezenta, 
cu siguranță, unul din mij
loacele cele mai eficace de 
luptă împotriva acestei boli. 
Vaccinul, însă, nu va putea fi 
realizat, cred, decît după o 
precizare și o cunoaștere amă
nunțită a virusului. Personal, 
sînt de părere că nu avem 
de-a face cu un singur virus, 
ci cu numeroase virusuri, 
care, in anumite condiții, își 

canceri- 
aspect 

posibili- 
vaccin 

acestea, 
decisivă în lupta îm- 
cancerului nu va în-
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(Urmare din pag. I)
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I preliminare asupra „virusu
lui e.b." (cum a fost denumit 
acest virus) se vor confirma, 
va fi posibil ca. Intr-un an 
sau doi, să se prepare un vac
cin anticanceros. în sprijinul 

I afirmației sale, medicul ame
rican aduce constatarea că 
anticorpii oare combat, în 

d natural, mononucleoza, 
fi, de asemenea, eficace și 
tratarea leucemie!.

lui; și ceea ce cred că meri
tă subliniat este faptul că, 
cel puțin in parte, această 
ipoteză a mai figurat in nume
roase lucrări de virusologie 
și, mai ales, In unele lucrări 
ale școlii românești de in- 
framicrobiologie condusă de 
profesorul Ștefan S. Nicolau. 
într-o lucrare publicată In 
1954-1955 și intitulată „Can
cer și virusuri ; citeva consi
derații privitoare la ipoteza 
virotică a concerului", acad. 
Ștefan S. Nicolau tși exprima 
părerea — bazată pe numeroa
se experiențe efectuate cu 
diferite virusuri, cum ar fi 
cel vaccinai, hepatic, herpetic 
etc. — că toate acestea au un

legătură cu boala iul Hodgkin 
și limfosarcomul — mențio
nate de doctorul Grace — a- 
mintesc, de asemenea, că îm
preună cu dr. Cepleanu și dr. 
Schfichtor am comunicat, în 
urmă cu cinci ani, izolări de 
virusuri din astfel de cazuri, 
cercetări 
ăm și 
vește 
și dr. 
acizii 
organe 
o boală 
transmisibilă In serie. Mi-am 
permis aceste precizări pen
tru a arăta, pe de o parte, 
cum se pot obține rezultate 
apropiate, prin experimente

pe care Ie contitiu- 
astăzi. In ceea ce pri- 
leucemia, prof. Nicolau 
Nastac, pornind de la 
nucleici extrași din 
ieucemice, au obținut 

virotică Ia șoareci,

manifestă acțiunea 
genă. Desigur, acest 
complică foarte mult 
tatea realizării unui 
anticanceros. Cu toate 
victoria 
potriva 
ttrzia.

CRONICA IPOTEZELOR

Pe tovarășul Ing. Mihall 
Enescu l-am rugat să ne 
schițeze, pe scurt, „planul 
de bătaie" al viitoarelor 
zile, așa cum se profilează 
el in activitatea brigăzilor 
de tineret.

— Din datele comunicate 
comandamentului Capitalei — 
ne-a declarat interlocutorul 
nostru — „planul de bătaie" 
al brigăzilor de tineret se va 
desfășura, în zilele următoare, 
într-un ritm sporit. O seamă 
de carențe organizatorice au 
fost înlăturate, sau sînt pe 
cale de a fi. Contăm, astfel, 
nu numai pe o extindere a 
activității, ci și pe o eficiență 
mai mare. In ce ne privește, 
vom susține eforturile tineri
lor prin asigurarea de unelte, 
acordarea asistenței tehnice

necesare, o organizare mai 
bună, prin delimitarea sectoa
relor de lucru afectate lor. 
Vom folosi, în continuare, 
prezența brigăzilor de tineret 
!□ primul rînd In acele punc
te ale Capitalei care reclamă 
o urgență mai mare.

★
Munca entuziastă desfășu

rată de numeroși participant! 
la brigăzile tineretului poate 
constitui un exemplu mobili
zator pentru toți tinerii din 
Capitală, pentru toți tinerii 
țării noastre, din toate cate
goriile sociale, pentru a-și 
înscrie o contribuție cît mai 
activă la acțiunile de deszăpe
zire, atît de necesare bunului 
mers al unităților economice, 
rezolvării optime a cerințelor 
social-gospodărești ale popu
lației.

le, conturul noului stadi- 
on... Numai intr-un an, nu
mărul apartamentelor date 
in folosinfă a ajuns la cifra 
de 11.840.

Zona industrială, plasată 
in afara orașului, in aerul 
ozonat al pădurii, adaugă

Interviuri consemnate de :
I. MIHIȚ
N. MIRCEA

din cele trei magistrale 
care brăzdează, la nivele de 
61, 81 și 89 metri, noul 
oraș, am înaintat spre cen
trul noii Orșove. Acest cen
tru e de acum conturat, 
construit. Un liceu și un 
mare complex comercial au 
și fost date în folosință. Tot 
aici se vor construi un mo
dern hotel-restaurant, 
cinemfltograf, o casă
cultură. Jur-împrejur, silu
etele blocurilor cu cite 5 și 
10 nivele, asemenea unor 
catarge de navă între va
lurile montane de piatră, 
domină febra de zi și noap
te a șantierului.

Înaintăm spre zona de 
nord a orașului. Blocuri, 
zeci de blocuri impunătoa
re, cu fațade în culori pas
telate, alternează cu vile 
proprietate personală. Un 
nou complex comercial, un 
nou liceu, o școală genera
lă, un dispensar modem, o 
clădire a poștei, aflată in
tr-o fază avansată a con
strucției... $i din nou, mici 
vile cochete, ureînd, pe 
trepte calme, sub streașină 
muntelui. Mai departe, sub 
cer, siluetele 
te ale celor
turn. Și mai 
păienjenișuri

CUMPĂRAȚI 
ILUSTRATE

DIN
ORȘOVA!
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impresionan- 
trei blocuri- 
departe, prin 
albe de sche-

perspectivei noi și tulbură
toare dimensiuni. Trecem 
pe Ungă țesătoria „Cazane" 
care, simultan, produce, 
se extinde și se auto- 
utilează, și care va livra, in 
stadiul final, In 1969, 14
milioane m.p. țesături, tri- 
plind producția anuală. O 
întreprindere minieră, una

forestieră, o gară cu arhi
tectonică modernă, atelie
rele navale, unde se vor 
repara nave comerciale, 
noul port, cu un chei lung 
de 500 de metri, la danele 
căruia vor acosta nave de 
călători, adaugă noi repere 
priveliștii, accentuează e- 
fectele industrializării zo
nei.

...Orșova veche — Orșova 
nouă. Loviturile de tirnă- 
cop ale demolărilor, care 
răsună peste tot în orașul 
vechi. își amplifică ecoul in 
ecourile marilor transfor
mări ce se petrec mai sus, 
în noul oraș. Aproape 600 
de case s-au strămutat, 
anul acesta, in noul cadru, 
care va dubla numărul de 
locuitori (ridicindu-l la 
peste 11.000) și la a cărui 
edificare lucrează aproape 
1.600 de constructori.

Se mută Orșova veche, se 
mută și insula Ada-Kaleh, 
un întreg teritoriu își res
tructurează înfățișarea e 
dimensiunile. Orașe și ce
tăți dispar, se pierd in fu
mul legendelor, iar in locul 
lor se nasc altele noi. 
aflăm la izvoarele
spectaculoase legende mo
derne, ai căror eroi trăiesc, 
muncesc și gindesc la tem
peratura evului nostru so
cialist.

Ne 
unei



Problema vietnameza
• Precizările purtătorului de cuvint al 

delegației R. D. Vietnam la Conferința de 

la Paris • Declarația lui Nixon • Demon

strații a/e budiștilor la Saigon

Luni, 6 ianuarie, a avut loc o 
conferință de presă ținută de 
purtătorul de cuvint al delegației 
R. D. Vietnam la conferința de 
la Paris pentru Vietnam, Nguen 
Tanh Le.

El a amintit cu acest prilej că 
s-au scurs două luni de la data 
de 6 noiembrie 1968, prevăzută 
inițial pentru deschiderea con
ferinței în patru, ca urmare a 
încetării necondiționate a bom
bardamentelor aeriene america
ne asupra R.D. Vietnam. Cu 
toate că au trecut două luni de 
atunci, deschiderea conferinței 
este blocată de un impas proce
dural. Delegația R.D. Vietnam, 
cu asentimentul delegației Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, a făcut după 
cum se știe, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, noi propuneri spre 
a se ieși din acest impas proce
dural, datorat poziției delegații
lor americană și sud-vietnameză 
care se cramponează în continu
are de ideea unei conferințe 
bipartite și nu cvadripartite, așa 
cuin s-a convenit.

Nguen Tanh Le a adăugat că 
șeful adjunct al delegației R.D. 
Vietnam, ambasadorul Ha Van 
Lau, continuă să aștepte răspun
sul american la numeroasele 
propuneri formulate în cursul 
întîlnirii sale din 2 ianuarie a.c. 
cu Cyrus Vance, adjunctul de
legației S.U.A.

întrebat ce părere are despre 
intențiile delegației administra
ției de Ia Saigon asupra unui 
plan privind fărâmițarea confe
rinței de la Paris în negocieri 
separate pe trei grupe de pro
bleme și în locuri diferite, 
Nguen Tanh Le a răspuns că 
este vorba de subterfugii ale 
administrației de la Saigon care 
caută să saboteze și să împie
dice ținerea conferinței în patru.

Atașatul de presă al preșe
dintelui ales al S U.A., Richard

Nixon, a anunțat că Henry 
Cabot Lodge a fost numit in 
funcția de șef al delegației 
Statelor Unite la convorbirile 
asupra Vietnamului de la 
Paris. In prezent, Cabot Lodge 
este ambasador al S.U.A, în 
Republica Federală a Germa
niei.

Adjunct al lui Lodge a fost 
numit Lawrence E. Walsh, de 
profesie avocat, fost adjunct 
al procurorului general al 
S.U.A. Cei doi ii vor înlocui 
incepind de la 20 ianuarie pe 
Averell Harriman și pe Cyrus 
Vance, care conduc în prezent 
delegația americană la con
ferința de la Paris.

Intr-o declarație referitoare 
la aceste numiri, președintele 
ales al S.U.A., Richard Nixon, 
a arătat că „nici o problemă 
de politică externă nu are o 
semnificație atît de directă și 
de intală pentru poporul ame
rican ca situația din Vietnam 
și negocierile de la Paris".

La rîndul său, Cabot Lodge 
a declarat duminică la Bonn 
că, după părerea sa, reglemen
tarea conflictului din Vietnam 
are o importanță supremă.

La scurt timp de la desfășu
rarea a două mari demonstrații 
ale budiștilor militanți sud-viet- 
narnezi, în favoarea soluționării 
pașnice a problemei vietnameze, 
o nouă manifestare de acest gen 
este în curs de organizare 
la Saigon, anunță FRANCE 
PRESSE. Unul din organizatorii 
acesteia, bonzul Phap Tri, a su
bliniat că și de această dată bu- 
diștii vor cere încetarea imedia
tă a focului și retragerea trupe
lor americane. Este necesar, a 
spus el, ca problemele interne 
să fie reglementate de un gu
vern de uniune națională, care 
să reprezinte cu adevărat po
porul vietnamez.

Frontul Naționui de eliberare din Vietnamul de sud a pus, zi^lele trecute, în libertate trei pri
zonieri de război americani. In fotografie : momentul eliberării, la 60 de kilometri de Saigon. 
In stînga — delegații americani, în dreapta — delegații F.N.E.; la mijloc, prizonierii eliberați

lichidarea 
rebeliunii

„Colaborare fructuoasă"

„Perinifa" 

in Turcia

In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Turcia, an
samblul folcloric „Perinița" a 
susținut un prim spectacol la 
Ankara.

La spectacolul de gală au 
luat parte Ferruli Bozbeyli, 
președintele Medjilisului, mi
niștri, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Educației 
Naționale, membri ai corpului 
diplomatic, oameni de cultu
ră și artă, ziariști.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

F>

• LUNI A SOSIT Ia Budapes
ta Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care va semna planul de cola
borare culturală româno-ungar 
pe anul 1969—1970.

• FOTOGRAFIEREA STAȚIEI 
„VENUS-5"

• OBSERVATORUL INSTI
TUTULUI DE ASTROFIZICA 
•1 Academiei de științe din 
R.S.S. Kazahă a realizat foto
grafii ale stației interplanetare 
sovietice „Venus-5“. în momen
tul respectiv stația automată in
terplanetară se afla la o distan
ță de 150 mii kilometri de Pă- 
mînt. Calitatea clișeelor este 
bună.

• MARELE DUCE JEAN AL 
LUXEMBURGULUI l-a însărci
nat pe fostul premier, Pierre 
Werner, cu formarea unul nou 
guvern. Observatorii politici a- 
preciază că Werner va încerca 
probabil să formeze o nouă 
coaliție a partidului său (Parti
dul Creștin-Soclal, care în ale-

gerile de luna trecută a obținut 
21 de mandate) cu Partidul li
beral, care a adăugat încă cinci 
mandate celor șase pe care le 
deținea anterior.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA P.A.P., la una din cli- 
nicile chirurgicale ale Acade
miei Medicale din Lodz, un 
grup de chirurgi polonezi, sub 
conducerea prof. Jan Moll și 
docentului Kazimej Rybinski, a 
efectuat prima transplantare de 
inimă din R. P. Polonă.

După operație, bolnavul a su
praviețuit trei ore. El a decedat 
în urma unei tromboze la două 
vene pulmonare, afecțiune des
coperită în timpul operației, 
însă împotriva căreia nu s-a 
putut interveni. într-un inter
viu acordat presei, profesorul 
Moll a declarat că eșecul pri
mei operații de transplantare a 
Inimii nu înseamnă că chirurgii 
clinicii își vor înceta activitatea 
în acest domeniu.

• REVENDICĂRILE

OPOZIȚIEI PAKISTANEZE
• OPT PARTIDE DE OPOZI

ȚIE PAKISTANEZE, reunite Ia 
Dacca, și-au făcut cunoscut 
punctul lor de vedere față de 
actualul regim. Caracterizată de 
agențiile de presă drept un ve
ritabil ultimatum, cererea opo
ziției preconizează un parlament 
liber ales, restaurarea drepturi
lor fundamentale, abrogarea stă
rii de urgență, punerea în liber
tate a tuturor prizonierilor po
litici, libertatea presei.

Ultramoderna și origi
nala capitală tînără a 
celui mai mare stat sud- 
american, orașul Brasi
lia, își va schimba desti- 
nația ? A devenit feeri
ca metropolă braziliană 
o capitală inutilă ?

i>«pă recenta tensiune din 
viața politică a țării, Brasilia a 
oăpătat, rapid, aspectul unul 
oraș mort. Congresul și-a închis 
porțile. Instituțiile guvernamen
tale care-și aveau sediul în 
noua capitală au „imigrat" și ele, 
în cea mai mare parte la Rio. 
Aproape jumătate din locuitori 
au luat drumul altor centre. 
Magazinele sînt goale, hoteluri
le pustii, circulația pe marea 
Avcnida care străbate orașul 
• extrem de redusă. „Re-

Agendă 

încărcată
Secretariatul Commonwedl- 

thului a comunicat ordinea de 
zi a conferinței acestei organi
zații care își va deschide lu
crările marți, la Londra. A- 
genda urmează să fie aproba
tă de către participanții la 
conferință. In ședința de des
chidere este prevăzută o lar
gă dezbatere asupra situației 
internaționale. Cu începere de 
joi dimineața, conferința ar 
urma să abordeze problema 
rhodesiană, care în principiu 
va fi dezbătută timp de două 
zile. Apoi se va trece 
la examinarea problemelor e- 
conomice ale Commonwealth- 
ului. La sfîrșitul lucrărilor 
conferinței vor fi abordate 
problemele financiare interne 
ale Commonwealthului, prin
tre care finanțarea și funcțio
narea însuși a secretariatului 
acestei organizații.

Orientul Apropiat
• GUNNAR JARRING ÎȘI VA RELUA MISIUNEA • ACTIVITATE 

DIPLOMATICĂ LA CAIRO • REUNIUNEA COMISIEI DE 
ARMISTIȚIU LIBANO - ISRAEL!ANĂ

Ziarul egiptean „AL AH
RAM" anunță că trimisul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, urmează să-și 
reia la jumătatea lunii ianuarie 
contactele cu oficialitățile ara
be și israeliene. Diplomatul su
edez va sosi inițial la Cairo, ur- 
mînd ca în continuare să vizite
ze Ammanul și Tel Avivul. 
Oficiosul egiptean reafirmă 
sprijinul deplin pe care guver
nul R.A.U. îl acordă misiunii lui 

t Gunnar Jarring.

Subsecretarul de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al R.A.U. 
a convocat duminică pe toți am
basadorii arabi la Cairo pentru 
a-i informa în legătură cu con
tactele care au loc în întreaga

scurt-
• UN PURTĂTOR DE CU

VINT al Ministerului Apărării 
al S.U.A. a anunțat că primele 
unități americane care urmează 
să ia parte la manevrele 
N.A.T.O. programate pentru 
sfîrșitul lunii ianuarie în Bava
ria au plecat spre Europa.

La manevrele codificate sub 
Indicativul „Reforger One“ vor 
participa, potrivit declarației 
purtătorului de cuvînt, două 
brigăzi de trupe terestre, cu un 
efectiv de 12 000 de militari și 
unități de aviație cu un efectiv 
de 3 500 militari.

• TRIBUNALUL SUPREM 
AL STATULUI PERU a respins 
plîngerea companiei americane 
„International Petroleum1' în le
gătură cu hotărîrea autorităților 
peruviene de a naționaliza tere
nurile și instalațiile aflate In u- 
nele regiuni ale țării. în con
formitate cu decretul emis de 
guvernul Peruvian la 9 de
cembrie 1968, au fost naționali
zate instalațiile companiei din 
regiunile Brea și Parinillas, pre
cum și rafinăria din orașul Ta- 
lara.

lume cu privire la criza din O- 
rientul Mijlociu, anunță luni zia
rul „Al Ahram".

Surse oficiale libaneze citate 
de agenția Reuter au anunțat că 
la frontiera dintre Liban și Israel 
s-a reunit comisia mixtă de ar
mistițiu libano-israeliană. Lucră
rile comisiei s-au desfășurat sub 
auspiciile observatorilor Națiuni
lor Unite. După cum menționea
ză agenția FRANCE PRESSE, 
această comisie a fost creată sub 
egida O.N.U. în 1948 pentru a 
supraveghea îndeplinirea clauze
lor armistițiului încheiat în acel 
an între Israel și țările arabe ve
cine. Agenția citată arată, citînd 
surse oficiale libaneze, că reuniu
nea actuală a avut numai un o- 
biecliv limitat și pur tehnic și nu 
poate fi considerată ca o formă 
de negocieri privind tensiunea 
care există între Israel și Liban. 
Un purtător de cuvînt al Minis
terului de Externe israelian a 
confirmat, după cum relatează a- 
genția A.P., că reuniunea a avut 
loc „pentru discutarea probleme
lor referitoare la respectarea mă
surilor de încetare a focului".

în cursul unei conferințe de 
presă, Hussein Oweini, minis
trul apărării al Libanului, a u- 
nunțat că guvernul a aprobat în 
principiu propunerea de a se 
introduce serviciul militar obli
gatoriu. El a subliniat că s-au 
și întocmit planuri pentru recru
tarea tinerilor.

„După trei luni de negocieri 
a fost creat un consiliu general 
al tuturor mișcărilor de rezisten
ță palestinine" — a declarat un 
reprezentant al mișcării „El Fa
tah" într-un interviu acordat

din Guyana
Rebeliunea armată din 

Guyana, care a izbucnit 
săplămîna trecută, a fost 
lichidată, anunță un co
municat al forțelor arma
te guyaneze.

Trupele guvernamentale au 
preluat controlul asupra orașului 
Annas și împrejurimilor acestuia 
unde acționau rebelii și au elibe
rat pe polițiștii deținuți ca osta- 
teci. în cursul schimbului de 
focuri au fost uciși cinci rebeli și 
au fost răniți alți doi.

Pe de altă parte, primul minis
tru al Guyanei, Forbes Burnham, 
a acuzat duminică autoritățile ve- 
nezueliene de a fi sprijinit cele 
cîteva familii de mari latifundiari 
din această regiune care urmă
reau să separe regiunea de restul 
țării. Regiunea Rupunini, a de
clarat Burnham, face obiectul u- 
nor pretenții formulate de mai 
multă vreme de Venezuela. La 
rîndul lor, autoritățile venezue- 
liene au respins acuzațiile aduse 
de primul ministru guyanez.

Potrivit observatorilor politici, 
situația creată In urma rebeliunii 
militare din regiunea Rupunini 
a provocat o stare de încordare 
între Guyana și Venezuela care 
amenință să se soldeze cu rupe
rea relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări.

0 propunere a 

lui W. Scheel
Intr-un interviu acordat ziaru

lui „Rheinische Post", Walter 
Scheel, președintele partidului 
liber-democrat (P.L.D.), a propus 
încheierea de către Republica 
Federală a Germaniei a unui 
tratat cu Republica Democrată 
Germană, care să garanteze sta
tutul Berlinului occidental. 
Scheel a afirmat că un aseme
nea tratat ar mări garanțiile 
deja existente în acest domeniu 
pe baza acordului semnat de 
Uniunea Sovietică, Statele Uni
te, Marea Britanie și Franța. 
El a arătat că problema Berli
nului constituie punctul cel 
mai important al proiectului de 
„tratat de stat cu Republica De
mocrată Germană", pe care Par
tidul liber-democrat îl studiază 
în prezent. Acest proiect va con
stitui un element de bază în 
campania electorală a P.L.D. 
pentru alegerile federale din 
septembrie 1969.

Delegația Uniunii Tineretului (Un 
Iugoslavia despre vizita sa in România

Mirko Mador, conducătorul delegației Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, care la invitația C.C. al U.T.C. vizitat România, 
s-a dovedit un interlocutor agreabil. Un interviu reprezintă 
pentru Mirko Mador o îndeletnicire familiară, pentru că ac
tualul membru al Prezidiului U.T.I. și președinte al Uniunii Ti
neretului din Croația a fost pînă acum doi ani redactor la 
radioteleviziunea din Zagreb.
începem prin a discuta des

pre preocupările actuale ale 
U.T.I. Oaspetele subliniază că 
generația tînără se afirmă ca o 
forță socială dinamică în lupta 
pentru propășirea Iugoslaviei 
socialiste. Tineretul, crescut și 
format în regim socialist, parti
cipă activ la viața țârii, este a- 
nimat de dorința de a face ca 
societatea să avanseze cît mai 
departe pe drumul progresului. 
Procesele sociale din Iugoslavia 
— legate mai ales de reforma 
economică — solicită din par
tea tinerilor, a U.T.I. eforturi 
crescînde. Tn acest context, re
marcă Mirko Mador, s-a produs 
reorganizarea Uniunii Tinerelu
lui din Iugoslavia. Ultimul con
gres a adoptat un nou statut, 
iar în prezent se desfășoară 
congresele republicane ale or
ganizației. Cu aceasta se înche
ie etapa de reorganizare meni
tă să apropie cît mai mult or
ganizația de omul tînăr și să e- 
limine ceea ce s-a perimat. Fără 
îndoială, reușita măsurilor deci
se la Congresul U.T.I. depinde 
de toți membrii organizației, de 
eforturile lor. Principiile trebuie 
să-și găsească acum realizarea 
în practică... — a subliniat in
terlocutorul nostru.

L-am rugat pe Mirko Mador 
să ne relateze opinia sa în ceea 
ce privește colaborarea dintre 
U.T.C. și U.T.I.

— Prietenia cu Uniunea Tine
retului Comunist din România o 
apreciem în mod deosebit. Co
laborarea noastră se dezvoltă 
și o dovadă edificatoare în a- 
cest sens este chiar vizita dele
gației U.T.I. în România. Consi
derăm această colaborare fruc
tuoasă un exemplu de relații în 
spirit tovărășesc, bazate pe in
teresul reciproc. Cred că avem 
bune condiții pentru a dezvolta 
și mai mult în viitor aceasiă co
laborare, în spiritul prieteniei 
popoarelor noastre. Ne leagă 
aceleași teluri, țările noastre 
înaintează cu succes pe drumul 
construcției socialiste. Relațiile 
frățești dintre U.T.C. și U.T.I. se 
bazează tocmai pe aceste țeluri 
comune și servesc consolidării 
păcii și socialismului, unității ti
neretului din țările care constru
iesc socialismul, a tuturor forțe
lor democratice ale generației 
tinere.

Mirko Mador

Impresiile din România ni 
le-a împărtășit Mile Pesut, 
membru al conducerii U.T.I.

— Toți membrii delegației am 
vizitat pentru prima oară t— 
dv. Citisem multe lucruri d 
progresele României, dar 
le-am putut vedea cu pi 
noștri ochi/Sîntem foarte ir 
sionați de ceea ce a re< 
harnicul popor român : < 
mari, frumoase, noi, fr 
trie modernizată, o agrict 
dezvoltată... Am fost la I 
rești, Brăila, Galați, lași, 
șov, am avut multe întîlniri 
Universitatea din lași, la 
Brăila, ca și în alte l< 
Mi-ar fi greu să afirm cc 
fost cea mai interesantă p 
că, după părerea noastră, 
au fost interesante, 
ne-au înfățișat sugestiv via 
neretului și poporului ro 
Am stat de vorbă cu mu 
neri și am constatat de 
identificare a opiniilor 1< 
politica partidului, dorința 
participa cît mai rodnic la 
ficarea societății socialiste, 
apăra ceea ce au realizat, 
te cele văzute și discutat 
România le vcm împărtăși 
retului nostru și, bineînfele 
vom omite să menționăm < 
ospitalitate ce ne-a fost i 
vată, primirea frățească...

E.

„Primul născut" al aviației civile supersonice sovietice „Tu-144".
120 de locuri, 2 500 km pe oră, rază de zbor fără escală — 

6 500 km.

ASOCIAȚIA BRITANICA 
PENTRU NAȚIUNILE UNITE a 
adresat Conferinței șefilor de 
state și guverne ale țărilor 
membre ale Commonwealthului, 
care se deschide marți Ia Lon
dra, un document in care se ce
re țărilor membre să acționeze 
In sprijinul recunoașterii drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite șl în Con
siliul de Securitate.

• ÎN capitala israeliană a înce
put, în fața unui tribunal mili
tar, procesul a șase membri ai 
„Organizației de eliberare a Pa
lestinei". Alți 50 de palestinieni 
aflați în închisoare urmează, de 
asemenea, să fie judecați — 
anunță A.F.P. Totodată, la Heb
ron, un tribunal militar a con
damnat patru arabi, acuzați de 
sabotaj, la pedepse variind între 
5 și 20 de ani închisoare.

postului de radio francez „Eu
ropa 1". El a precizat că acor
dul privește atît problemele mi
litare, cît și activitatea politică 
a organizațiilor de rezistență. 
S-a hotărît astfel coordonarea 
forțelor militare și plasarea lor 
sub un singur comandament.

La o întilnire cu comenta
torii politici ai presei ateniene 
primul ministru al Greciei, 
G. Papadopoulos a declarat, 
referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, că evoluția 
evenimentelor din această 
zonă are o influență nefavora
bilă asupra relațiilor dintre 
state și poate avea repercusi
uni grave asupra păcii mondi
ale. „Sîntem interesați intr-o 
rezolvare rapidă și pașnică a 
problemei. în pofida dificultă
ților este necesar ca părțile 
interesate să-și dea seama că 
n-au decît de cîștigat de pe 
urma unei soluționări pașnice. 
Grecia, a spus premierul Pa
padopoulos, speră că vecinii 
săi vor ști să-și rezolve dife
rendele în mod pașnic și prin 
înțelegere".

PROCESUL SIRHAN
Astăzi începe pocesul intentat Iui Sirhan B. Sirhan, acuzat de 

asasinarea senatorului Robert Kennedy la 5 iunie 1968.
Principala problemă asupra 

căreia va trebui să hotărască 
completul de judecată este 
aceea dacă Sirhan va fi sau nu 
va fi condamnat la moarte. Dez
baterile se anun(ă a fi dificile, 
iar problemele de procedură vor 
ocupa mult timp în prima parte 
a lucrărilor.

Niciodată în istoria jurisdicți
ei penale americane nu au fost 
luate măsuri de asigurare a se
curității acuzatului asemănătoa-

Ziarul „C.G.M.", organul 
Confederației Generale a 
Muncii din Argentina, se pro
nunță pentru extinderea rela
țiilor comerciale cu țările so
cialiste. „Devine tot mai evi
dent, scrie ziarul, că stabilirea 
unor relații comerciale largi și 
f>e baze egale cu toate piețe- 
e lumii ar constitui un ajutor 

substanțial pentru țara noas
tră. Noi avem în vedere în 
primul rînd marea piață pe 
care o prezintă țările socialis
te, care sînt gata să dezvolte 
comerțul cu țara noastră pe 
baze egale".

0 CAPITALĂ SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
zultat al unul gest faraonio. 
Brasilia, situată într-o regiune 
extrem de izolată de restul țării, 
lipsită de capacitatea de a adă
posti in mod adecvat vastul 
aparat administrativ central, a 
fost aruncată repede, după nu
mai opt ani de la inaugurare, 
într-un ocean de inutilitate" — 
constată unul din cele mai in
fluente cotidiene, JORNAL DO 
BRASIL.

Exodul actual nu a făcut de- 
cît să pună într-o lumină mal 
violentă realități evidente. De 
fapt, de opt ani Brasilia trăieș
te într-un veritabil suspens. 
Cînd viața politică e calmă, to
tul la Brasilia e normal șl

populația el de oirca 300 Q00 per
soane e stabilă. Cum intervine, 
însă, o perioadă de încordare 
sau de intensă activitate guver
namentală. fastuosul oraș se go
lește in favoarea capitalei de 
facto, Rio, care oferă condițiile 
neceșare legăturilor operative cu 
(ara și, implicit, conducerii tre
burilor statului. Exodul devine 
evasi-general : personalități po
litice, deputați, senatori, miniștri, 
directori generali, ofițeri supe
riori, membrii Curții Supreme 
de justiție. Toți cu familiile lor, 
deoarece a-ți lăsa la Brasilia 
pe cel apropiați, înseamnă a 
risca să nu mai ai vreo legă
tură cu el săptămînl de-a rîndul

din cauza precarității telecomu
nicațiilor șl a traficului aerian 
foarte aglomerat (singura legă
tură de trafic public cu restul 
țării e asigurată de liniile ae
riene și cea mai rapidă cursă 
aero acoperă distanța pînă Ia 
Rio în ceva mai mult de trei 
ore).

Niciodată însă ca acum, după 
dizolvarea parlamentului și noul 
exod, nu s-a vorbit atît de 
insistent despre soarta capitalei 
braziliene. „Retorniștii", cei caro 
au cerut în ultimii ani „reîn
toarcerea" capitalei la Rio, se 
află in plină ofensivă. In unele 
cercuri ziaristice s-a afirmat că 
guvernul va lua curînd o deci

zie cu privire Ia Brasilia. In 
sprijinul acestei supoziții e re
levat și faptul că cenzura guver
namentală, foarte strictă în ac
tuala perioadă, a permis publi
carea in cotidianul de mare ti
raj ESTADO DE SAO PAOLO, 
a unui articol în care se cere 
în termeni nevoalați, reîntoarce
rea capitalei la Rio, subliniin- 
du-se că „menținerea centrului 
poiitic-administrativ în planeta 
Izolată numită Brasilia, compor
tă riscuri politice".

Ce se va întîmpla, însă, ca 
Brasilia în cazul în care „retor
niștii" vor triumfa ? Toți brazi
lienii sint de acord că faimosul 
oraș, simbol al fanteziei și fru
mosului, mîndrie a marii țări 
latino-americane, nu poate și nu 
trebuie să cadă in categoria 
„orașelor oarecare". Un grup de 
arhitecți și urbaniști din Rio a 
avansat recent o idee pe care o 
parte din presa braziliană a sa
lutat-o ca purtind germenii unei

soluții Ideale. Se preconizează 
transformarea „capitalei fantas
mă" într-un grandios centru tu- 
rlstio latino-american, cu mari 
parcuri de vinătoare. cazinouri, 
centre pentru congrese, expoziții 
permanente de arhitectură, fes
tivaluri de muzică și teatru etc. 
Un gen de combinație Laș Ve
gas, Pnnta del Este, Salzburg, 
Monte Carlo. Totul in decorul 
unei arhitecturi ce se revendică, 
justificat, in epoca zborurilor 
cosmice. Evident, pentru a pune 
tn practică o asemenea idee e 
nevoie de curaj și dezinvoltură. 
Calități care, dacă ne gîndim Ia 
istoria construirii în plină regiu
ne sălbatică a poemului arhitec
tural numit Brasilia, hu lipsesc 
in marea țară sud-americanjh

Deocamdată, totul se rezumă 
Ia supoziții și proiecte. Intre • 
timp, Brasilia rămine o capitală 
sub semnul întrebării.

B. R.

re cu cele luate în cazul lui Sir
han. Dorința de a evita ceea ce 
i s-a întîmplat asasinului pre
zumtiv al fostului președin
te John Kennedy, Oswald 
Lee, asasinat de Jack Ruby 
în incinta închisorii 'unde era 
deținut este obsedantă pen
tru autoritățile din Los Angeles. 
Ziariștii vor trebui să se mulțu
mească cu urmărirea dezbate
rilor transmise din sala de ju
decată cu ajutorul unei camere 
de luat vederi pe un ecran, aflat 
într-o încăpere separată de la 
etajul 4 al clădirii tribunalului.

In cursul anchetelor prelimi
nare s-a stabilit că asasinarea a 
fost premeditată. Henry Carreon, 
directorul unei școli elementari» 
din Los Angeles, l-a văzut cu o 
zi înainte de asasinat pe Sirhan 
făcînd exerciții de tir cu tragere 
rapidă, folosindu-se de același 
pistol cu care a comis crima. La 
percheziția de la locuința lui 
Sirhan s-a găsit jurnalul său 
în care scrisese că „Kennedy 
trebuie să fie asasinat înainte da 
5 iunie 1968“.

Din punct de vedere al proce
durii se așteaptă însă ca apă
rarea să creeze diferite obstacole 
pentru a împiedica pronunțarea 
unei sentințe capitale. Printre 
cele mai cunoscute pretexte figu
rează acela că acuzatul, ar fi 
comis în mod inconștient crima.

Ședința Biroul1
C. C. al P. C.
din Cehoslovacia

PRAGA 6 (Agerpres). — Bi
roul C.C. al P. C. din Ceho
slovacia pentru conducerea ac
tivității de partid în regiunile 
cehe a discutat, la ședința sa de 
luni, probleme legate de consti
tuirea Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace. Biroul consideră 
just să se respecte dreptul de 
participare a unui reprezentant 
al poporului slovac în fruntea 
Adunării Federale încă de la 
constituirea sistemului federal.

Conform declarației Prezidiu
lui C.C. al P. C. din Cehoslo
vacia, în care se spune că Jozef 
Smrkovsky va îndeplini și pe 
viitor funcții în organele supe
rioare de partid și de stat, Bi
roul recomandă candidatura lui 
Smrkovsky pentru funcția de 
președinte al Camerei Popoare
lor și, totodată, pentru cea de 
vicepreședinte al Adunării Fe
derale.

Succese ale patrioților laoțieni
în regiunile eliberate din 

Laos s-a sărbătorit la 6 ianu
arie cea de-a 13-a aniversare 
a formării Frontului Patrio
tic.

Frontul Patriotic este în pre
zent organizatorul și conducă
torul luptei poporului laoțian 
pentru libertate și indepen
dență. Această luptă a căpătat 
un caracter acut după ce Sta- 

\tele Unite au încălcat; acordu
rile de la Geneva cu privire 
la Laos, declanșînd o ofensivă 
în această țară în vederea înă
bușirii forțelor patriotice. Ac
țiunile militare americane au

întîmpinat o ripostă hotărîtă 
din partea poporului laoțian 
și a forțelor sale armate, con
duse de Frontul Patriotic.

Principala atenție a Frontu
lui este concentrată asupra 
dezvoltării regiunilor eliberate 
din țară. Anul 1968 a consti
tuit prima etapă a planului de 
trei ani de dezvoltare econo
mică și culturală, an în care 
s-au obținut succese în dez
voltarea industrială și agri
colă. In regiunile eliberate șco
lile sînt frecventate de 40 000 
de elevi, număr ce depășește 
cu 30 la sută cifra din 1967.
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