
Chemarea Consiliului popular județean 
Galați adresată Consiliilor populare, tuturor 
oamenilor muncii din municipiile, orașele 

și comunele patriei noastre citiți în pag a 5-a:

FLACĂRA VIE A TRADIȚIEI
IIIL l)l\ ISTORIA MIȘCÂIHI DL TIMHUT DIN ȚAliA NOASTRĂ

Primii secretari a trei comitete judefene — Timiș, Teleorman și Sibiu — ale U.T.C. 

definesc coordonatele unei preocupăriîiXSlltUIREA SECRETARILOR COMITETELOR COMUNALE U. T. C.
K

Răspunzînd solicitărilor a numeroși cititori, redacția ziarului 
nostru inițiază, începîtid cu acest număr, un ciclu de articole 
consacrate mișcării revoluționare și democratice a tineretului 
din țara noastră. Istoria acestei mișcări și a organizațiilor sale 
revoluționare — culminînd cu activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist, organizație creată și condusă de P.C.K. — consem
nează personalități și evenimente in care timpul, confirmindu-Ie 
importanța și contribuția la progresul necontenit al libertății și 
al vieții sociale a patriei, a investit semnificații dtntre cele 
mai nobile. Derulat, filmul acestei istorii se constituie in retro
spectiva glorioasă a unor epoci de efervescență și avînt revo
luționar, a unor ani de cumpănă pe parcursul cărora spiritul 
romantic, caracteristic tinerilor, potențat de o înțelegere adin- 
că a direcțiilor dezvoltării sociale, și-a lăsat amprenta sa inimi
tabilă asupra tuturor proceselor pe care le-a declanșat, asupra 
tuturor mentalităților cu care a venit în contact. In legalitate 
limitată sau în adincă ilegalitate, în focul luptelor greviste sau 
pe baricadele insurecției armate de la 23 August 1944, tinere

tul din România, în a cărui avangardă s-au distins uteciștii, 
s-a dovedit a fi un ajutor prețios al partidului comuniștilor, 
animat de un profund patriotism și de un înalt spirit de sacri
ficiu pentru cauza partidului și a țării.

Generațiile se succed și se diferențiază, dar ele își transferă 
una alteia valori și tradiții, aspirații și simboluri, pasiuni și 
certitudini, bunuri ciștigate, care, depozitindu-se in memoria 
noastră comună, se transformă intr-un izvor inepuizabil de 
vigoare. Urmărind lupta revoluționară a tineretului, drumul 
pe care acesta l-a parcurs, pînă în zilele noastre, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, generația actuală de tineri va 
recunoaște, în predecesorii săi, o parte prețioasă din trăsătu
rile care ii înnobilează profilul. Ele sint trăsături făurite de-a 
lungul unei istorii alcătuite din nenumărate episoade drama
tice, in care neprevăzutul s-a împletit cu legitatea, iar curajnl 
cu înțelegerea matură a timpului.

Să deschidem, deci, această carte de istorie a anilor tineri 
— la ale cărei file patetice adăugăm cu mîndrie împlinirile 
zilei de azi — și să-i parcurgem cu emoție paginile...

CITIȚI ÎN
PAGINA A 3-A:

PREMISE ALE APARIȚIEI MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE
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SI DEMOCRATICE A TINERETULUI DIN ROMÂNIA
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In contextul unor exigențe su
perioare, afirmate plenar în toate 
compartimentele activității, în
tr-un cadru de continuă adînci- 
re a democrației vieții de orga
nizație, adunările de dare de sea
mă și alegeri, care s-au desfășu
rat de curînd, au promovat și în 
fruntea organizațiilor U.T.C. de 
la sate tineri dintre cei mai ca
pabili, care se disting prin hărni
cie, printr-o înaltă ținută politi- 
co-morală, care dovedesc dragos
te de muncă, pasiune pentru pro
blemele organizației, dorința de 
a se situa în fruntea eforturilor 
de îmbunătățire a muncii politi
co-educative cu tineretul.

Aceasta se ilustrează pregnant 
și în faptul că în scurta perioadă 
care a trecut de la alegeri, în cele 
mai multe organizații, organele 
conducătoare — comitetele 
U.T.C. — au trecut la lucru, au 
început să dea viață programe
lor de activități, hotărîrilor a- 
doptate.

Este însă un lucru știut — și 
aceasta se evidențiază mai mult 
decît oricînd acum, cînd sarcinile 
fare stau în fața organizațiilor 
UrT.C. sporesc considerabil — 
pasiunea și sîrguința sînt ele
mente importante în dobîndirea 
succesului. Tot atîta importanță 
au însă, priceperea, cunoașterea 
exactă a sarcinilor, stăpînirea te
meinică a formelor și metodelor 
de muncă.

în dobîndirea acestor însușiri, 
a experienței și priceperii, a com
petenței cn alte cuvinte, instrui
rilor care în multe județe au și 
început, iar în celelalte se vor 
desfășura în zilele ce urmează, 
le revine un rol deosebit.

Din acest motiv am solicitat 
interlocutorilor noștri ca în cadrul

temei propuse să nu evite nici 
măcar un amănunt din ceea ce 
ar putea constitui experiență po
zitivă. Așadar :

CUM AȚI CONCEPUT A- 
CESTE INSTRUIRI?
CE PROBLEMATICĂ AȚI 
ABORDAT ?
CE MODALITĂȚI DE REA
LIZARE VI SE PAR MAI A- 
DECVATE ?

— Scopul pe care ni l-am 
propus ne-a declarat RADU BĂ
LAN, prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al U.T.C. a 
fost acela al înarmării secretari
lor comitetelor comunale cu sar
cinile actuale și de perspectivă 
pe care organizațiile comunala 
U.T.C. sînt chemate să le înde
plinească. Am pornit mai ales 
de la faptul că aceste sarcini 
nu sînt lucruri noi în activitatea 
organizațiilor noastre, ci că e- 
xistă o continuitate firească a 
preocupărilor care capătă în pe
rioada aceasta o însemnătate de
osebită dată fiind complexitatea 
problemelor pe care le au de re
zolvat. Am insistat astfel în spi
ritul documentelor de partid, al 
Plenarei C.C. al U.T.C. din de
cembrie 1968, asupra sarcinilor 
economice generale ale coopera
tivelor agricole de producție, dar 
am subliniat în același timp ne
cesitatea ca tinerii să cunoască 
în amănunt perspectiva dezvoltă
rii agriculturii județului nostru, 
ca fiecare corfiîtet comunal 
U.T.C., secretarii acestora să aibă 
clare problemele pe care trebuie 
să le urmărească în activitatea 
lor zilnică cu tinerii.

Am conceput, de asemenea,

instruirea, ca pe un instrument 
de lucru capabil să pună la în- 
dcmîna secretarilor U.T.C. expe
riența pozitivă acumulată pînă în 
prezent, astfel înctt să realizăm 
o largă circulație a metodelor 
bune. Aceasta ne-a obligat, fără 
îndoială și pe noi să cunoaștem 
din timp și în profunzime situa
țiile cele mai diverse din organi
zații, părțile demne de relevat 
ale activității lor precum și nea
junsurile care s-au manifestat, 
astfel îneît să putem recomanda 
în lumina măsurilor plenarei 
C.C. al U.T.C. cu privire la îm
bunătățirea activității în rîndul 
tineretului de la sate, acele pro
cedee, acele modalități de lucru 
care se pot dovedi eficiente apli- 
cîndu-le creator la condițiile spe
cifice fiecărei unități, a fiecărei 
organizații.

în ceea ce privește problema
tica pe care am abordat-o în des
fășurarea instruirii noastre, a pre
cizat în continuare NICOLAE 
GĂITAN, prim-sccretar al Comi
tetului judejean Sibiu al U.T.C., 
ea s-a axat, așa cum era și firesc, 
pe sarcinile concrete reieșite din 
plenara din decembrie a C.C. al 
U.T.C. Am subliniat în primul 
rînd necesitatea cunoașterii de 
către tineri a obiectivelor planu
rilor de producție ce se stabilesc

M. TACCIU 
ION MIHIȚ

(Continuare în pag, a Ill-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II, NR. 6108

Sub dogoarea și ploaia de seîntei a metalu
lui incandescent, oțelarul, atent, elaborează 

o nouă șarjă
Foto: O. PLECAM
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ÎN PRIMELE RÎNDURI ALE ÎNTRECERII

CAPACITATEA Arn pășit în 1969 cu respon
sabilitatea deplină a importan
ței sarcinilor acestui an în 
balanța realizărilor actualului 
cincinal. Obiectivele la a căror 
îndeplinire este angajat încă din 
primele ore ale anului întregul 
nostru popor, oferă organizați
ilor Uniunii Tineretului Comu
nist un teren foarte vast de 
acțiune, teritoriu fertil exerci
tării pe plan superior a uneia 
din cele mai importante atri
buții ale sale, educația prin 
muncă și pentru muncă a tineri
lor, creșterea contribuției fiecă
rui tînăr la dezvoltarea avuției 
materiale a țării. In climatul 
creat de întrecerea declanșată 
între organizațiile județene de 
partid în vederea realizării și 
depășirii prevederilor planului 
de stat pentru cel de al IV-lea 
an al cincinalului, este firesc să 
pretindem activității noastre, 
întregii munci educative pe care 
o desfășurăm, situarea la un 
înalt nivel de eficiență. Sîntem

conștienfi că acțiunile initiate 
de organizațiile U.T.C., formele 
și metodele utilizate — trebuie 
să contribuie fa o cit mai largă 
antrenare a tineretului în acti
vitatea productivă, la realizarea 
sarcinilor economice.

în acest context, folosind 
drept argument exemplele pe 
care experiența parcursă pînă 
în prezent ne-o oferă, pe lingă 
necesitatea de a mobiliza tine
retul la activitățile organizate 
de alte foruri, o importantă cu 
totul specială capătă acțiunile 
proprii organizației noastre. 
Sînt multe laturi ale activității 
în producție, componente ale 
muncii de fiecare zi a tînărului 
legate de participarea sa Ia în
deplinirea sarcinilor de plan 
care pot face obiectul acțiunilor 
specifice întreprinse de organi
zația U.T.C.

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Maramureș

Personalitate
dirigintelui

• MEHEDINȚI • DÎMBOVIȚA

Constantin Voineag 
prim-secretar al Comitetului județean Argeș 

al V.T.C.

PROPRII

SĂ DISCUTĂM DESPRE

• Activități de cultivare a dragostei 
față de meserie pentru tinerii din 
I.M.A. ți I.A.S. • Prezenți în continua
re la construcția magistralei București 
—Pitești • Vor fi redate agriculturii 
15 hectare de teren și vor fi amenajate 
și întreținute 100 de baze sportive 
simple.

Ecouri la
DE DIRIGENȚIE

Ne-am adus aminte că orele 
de dirigenție nu se țin de ieri, 
că personalități ca Barbilian, 
Mihail Sebastian, Tiberiu Mi
hăilescu, Mihail Cruceanu, 
'Andrei Nițulescu au fost ani 
îndelungați profesori și, impli
cit diriginți, că, la rîndul lor, 
au fost elevi și apoi au avut 
elevi care le păstrează amin
tirea. în acest context, ne-am

blemele curente ale clasei și 
profesorul nostru știa să le 
rezolve, desprinzînd din coti- £ 
dian probleme de principiu, ” 
construind atitudinea noastră 
de aprobare sau dezaprobare. £ 
Desigur, în cel cinci ani cit 
mi-a fost diriginte profesorul 
nu a fost în raporturile cu A 
clasa, același. Cînd am devenit w 
mai mari, profesorul încerca

DE INFLUENTĂ 
A ACȚIUNILOR

• întîlniri ale tineretului cu ingineri ii 
conducători ai procesului de producție 
pe tema organizării științifice a pro
ducției • „Timpul de lucru — avuție 
integrală a producției" • Două șan
tiere ale tineretului: în insula Simian 
și la Orșova.

• Preocupări pentru îndrumarea tine
rilor spre exploatările miniere, șantie
rele de construcții și unitățile de 
transport • Lucrări în silvicultură în 
valoare de 150 000 lei • O mie de 
tineri vor participa și în acest an la 
construirea șoselei naționale Baia 

Sprie •— Sighet — Vișeu.

adresat tovarășului Gh. Gussi, 
cercetător principal, șef de 
secție la Institutul de mate
matică al Academiei, fost elev 
al profesorului Tiberiu Mihăi
lescu, conferențiarului univer
sitar Tiberiu Roman, fost elev 
al profesorului Andrei Nițu- 
lescu, și, la rîndul său mulți 
ani profesor și diriginte în
drăgit de elevii săi, precum și 
tovarășului Mihail Cruceanu, 
profesor emerit, președinte al 
filialei București a societății 
de științe filologice.

„Am avut mulți diriginți în 
cursul anilor de școală, dar 
cel mai mult l-am iubit pe 
profesorul Tiberiu Mihăilescu 
care mi-a fost diriginte și pro
fesor de matematică la Liceul 
„D. Cantemir"’. Eram în cla
sele inferioare ale liceului 
(ceea ce ar însemna azi clasele 
V-VIII), la vîrsta cea mai gă
lăgioasă, cea mal instabilă". Și 
cercetătorul matematician Gh. 
Gussi evocă cu emoție anii de 
școală, personalitatea profeso
rului. Oare a contribuit perso
nalitatea profesorului diri
ginte la alegerea meseriei de 
către elevul său ?

„Nu știu dacă datorită pro
fesorului Tiberiu Mihăilescu 
am devenit matematician, dar 
știu că lui îi datorez senti
mentul demonstrației matema
tice, sentimentul că pot sus
ține edificiul unei afirmații 
prin demonstrație. Ca diri
ginte, ca profesor și ca om, Ti
beriu Mihăilescu se impunea 
prin calm, prin capacitatea de 
a înțelege problemele noastre, 
realizînd cu noi, puștii, un dia
log real, fără să piardă nici
odată din autoritatea sa. La 
ora de dirigenție se discutau, 
după cîte îmi amintesc, pro-

să ne dezvăluie un orizont de a 
gîndire și cultură mai larg. Ca “ 
profesor de liceu, Tiberiu Mi
hăilescu n-a încetat o clipă să * 
efectueze serioase studii și cer- ~ 
cetări matematice". După o cli
pă de gîndire, matematicianul A 
Gh. Gussi continuă: „L-am w 
avut diriginte și l-am iubit 
nespus și pe poetițl Emil Giur- £ 
giuca. Eram în ultimele clase

VERONICA BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

ȚURȚURUL
PERSONAL

EUGEN BARBU

în aceste zile de 
vacanță, pe Pa
tinoarul Floreas-

i

tJn distins poet 
român observa în 
călătoriile sale că 
celebra catedrală 
din Milano pare 
ridicată din stalac
tite. La drept vor
bind piatra, ca o 
horbotă veche de 
dantelă are ceva 
lunar, pare constru
ită dintr-o lavă 
subțire și mă între
bam zilele acestea 
dacă nu cumva un 
arhitect generos va

fi împodobit peste 
noapte blocurile 
noastre tip cu o gla
cială perdea albăs
trie, plină de o fan
tezie dementă. Sub 
balcoanele 
ghivece, 
conserve 
lașe mal 
mai puțin 
apăruseră
strălucitoare

pline de 
cutii de 
și țucă- 
mult sau 
ortodoxe 

cascade 
de ar-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Libertatea creației și afir
mării profesionale individua
le _ garantate de structura 
prin excelentă umanistă a 
societății noastre au funcțiunea 
de stimulare și solidarizare a 
oamenilor pe temeiul unor va
lori sociale comune pozitive, a- 
cele valori pentru edificarea 
cărora partidul nostru mobili
zează energiile creatoare ale 
întregului popor. Succesele 
în oricare domeniu în con
struirea noii societăți, nu 
țin de factori întîmplători, 
de hazard. Dimpotrivă co
lectivitatea socialistă se înal
ță pe eforturile personale
indivizilor, este o matrice, un 
climat exigent, stimulator.

MORALIZAREA REUȘITEI 
PROFESIONALE

să lucrez alături de ei. colegii 
mei mai vîrstnicî, medici de re
nume și prestigiu științific, 
m-au făcut să simt de la bun

tie. Nu e vorba de o simpatie 
gratuită, lipsită de exigențe, ci 
de o simpatic profesională, de 
o atmosferă de lucru însemnată, 

VALOAREA SOCIALĂ A

curs" (Drăguțescu D. — medic la 
Institutul de fiziologie normală 
și patologică „C. Danielopolu").

Afirmarea profesională se

ale

„Prin felul cu totul degajat sl 
călduros în care m-au primit

AFIRMĂRII INDIVIDUALE
îneeput răspunderea ce îmi re
vine în mur.ca de zi cu zi. Am 
avut startul moral cel mai fa
vorabil, tocmai datorită acestui 
prolog axiologic și mi-am făcut 
un plan do cercetare care mi-a 
adus, cred, unele succese pe par-

poate transforma într-o chesti
une de necesitate interioară, în- 
tr-un izvor de acțiune creatoare 
individuală, cînd cele dinții 
semne din partea colectivului în 
care absolventul trebuie să se 
integreze, sînt semne de simpa-

de conștiința răspunderii pro
fesionale a fiecăruia.

„încadrarea imediată în sub- 
colective de cercetare pe o temă 
de interes și valoare, o dată cu 
intrarea mea la catedră, mi-a 
consolidat sentimentul calității

colectivului în care trebuie să 
muncesc și mi-a înălțat ștacheta 
exigențelor personale. Colegii 
mei erau profesorii mei și mi-au 
acordat nu numai încrederea, ci 
și stima lor, fapt deosebit de im
portant în relațiile ce se stabi
lesc într-un colectiv de muncă. 
O încredere legată de activita
tea științifică directă și de for
marea mea filozofică de un pro
fil modern" (Ilie Pîrvu — asis
tent universitar la Facultatea de 
filozofie din București).

Bucuriile realizării individu
ale. moralizarea succesului pro
fesional, sînt de neconceput 
în afara colectivului de 
muncă. Competiția afirmării ta
lentelor nu este agonică. nu 
presupune învinși și învingători.

(Continuare în pag. a ll-a)

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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Ucenicie științifică

r

Audiențele mele nu au fost suspendate azi 
din motive de... zăpadă.

„Sînt Gheorghe Lamoș, student în anul I 
al Facultății de Științe economice din Cluj. 
E clar?" „Clar!" „In anul școlar 1967—1968 
am fost elev la Școala Tehnică Financiară din 
Timișoara, unde am studiat un an, perioada în 
care am beneficiat de bursă în valoare de 
2 236 lei. E clar ?". „Foarte clar I". „Banii i-am
depus la CEC pe un carnet la purtător și, l-am 
predat la casieria școlii, pentru a beneficia de 
diploma de bacalaureat de care aveam nevoie 
să dau examen la facultate. Am dat și am 
reușit cu 7,33. Pînă aici e clar ?" „E numai 
7,33 dar e clar". „Am făcut apoi c cerere la

răspuns în care mi se solicitau următoarele 
acte : o adeverință din care să reiasă că am 
terminat anul de studii, inclusiv colocviul de 
practică, o adeverinfă de venitul părinților, o 
adeverință că sînt studer.t. E clar?". „Estel" 
„Ba nu e clar deloc, deoarece la 11 octombrie 
am trimis o scrisoare, la 11 noiembrie alta, la 
29 noiembrie încă unu ți nu am primit nici un 
răspuns". „Dacă e vorba pe ața, atunci cred că 
e bine să trimiteți ministerului cu pricina încă 
cîteva acte, nu de alta dar să nu vi le ceară 
mai tîrziu : o adeverință că atunci cînd ați 
fost mic, mama nu v-a hrănit artificial, o ade
verință din care să reiasă că la un an ți trei 
luni ati mers în picioare, o adeverință caro să 
specifice că la vîrsta de 8 luni nu ați comis 
nici o delapidare din avutul obștesc, o adeve
rință... E clar ?"... „Nu e clar I". „Atunci s-o cla

rlfice tovarășii de la Ministerul Finanțelor că 
dtnșii au încurcat-o I"

Următorul vizitator, Ion Pădureanu din Ga
lați, fără nici o introducere mi-a pus următoa
rea întrebare : Ce asemănare există între ex
presiile scriptic și faptic ? Oricît m-am stră
duit să-i explic că între cele două cuvinte e 
o mare diferență el mi-a demonstrat că de 
fapt și unul și celălalt înseamnă același lucru. 
„Să zicem ca la secția 9 panificație din Galați 
au fost făcute unele sesizări că nu există o 
magazie corespunzătoare pentru produsele fi
nite. Faptic, în locul geamului spart s-a pui 
o bucată de seîndură, în loc de broască la 
ușă s-a pus o cărămidă. Scriptic, adică pe 
hîrtie e scris că magazia a fost amenajată și 
totul e bine". „Dar de ce ați spus la început 
„să zicem", lucrurile probabil nu se prezintă 
așa, ci e doar un exemplu absurd ?” „Absurd, 
dar așa este I Să mai zicem că la I.A.Ș. Bă- 
dălan se punea problema lărgirii atelierului 
de preparat carnea. Scriptic apare că s-au făcui 
extinderile necesare și afumătoria de carne 
e gata. Practic, nici gînd. Deci fie scriptic fie 
faptic, lipsurile sînt aceleași, totul e să știi, 
s-o aduci din condei. Dar dumneata ce faci 
acolo ?". „Scriptic, scriu, că s-ar puți să ni 
se dovedească faptic, că pe cei de la Galați 
nici nu i-am criticat".

Tovarășul Tache Vasilache, îmi vorbește de 
mai bine de o oră. înțeleg totul, dar nu pricep 
nimic. Adică povestea ar veni cam așa : dacă 
ai un ceas bun și vrei să-1 strici, îl dai... la 
reparat. „Vasăzică tractorul era defect, și cei 
de la I.M.A. Podoleni l-au trimis la Atelierele 
de reparații din Botoșani". „Trimis urgent*. 
„Multe defecte avea tractorul ?". „Vreo trei". 
„Și la întoarcere cîte defecte mai avea ?" 
„Avea deci trei plus vreo opt*. „Adică uns
prezece ?". „Atît im văzut pînă acum*., „Și 
dacă îl trimiteați cu 11 defecte ce credeți că 
s-ar fi putut întîmpla î". „Poate că primeam 
înapoi o roabă de fier vechi".

De unde s vede că atelierele de reparații 
din Botoșani au nevoie de serioase reparații,

GH. NEAGU

Călătoream alături de un la- 
lomițean, om vîrstnic. Oprisem 
in bariera Feteștiului.

— Dincolo, in șirul ăla de 
mașini, dumneata nu vezi 
cumva o dubiță cenușie 7 Și, 
după o pauză : băiatul meu 
trebuie să treacă spre oraș.

La un moment dat, pe lingă 
mărfarul ce se trăgea alene, a 
trecut, gonind, o garnitură a- 
vind în față un Diesel-electric.

— N-ai văzut ce număr avea 
locomotiva 7

șoferul cooperativei noastre, 
la VIBdeni.

— Și pe locomotivă 7
— La calea ferată îl am pe 

Tudorică. E mecanic. întîi a 
fost pe o locomotivă cu căr
buni, acum, după ce a mai 
făcut o școală, a primit Diesel- 
electric.

— Vasăzică ai trei băieți 7
— Am cinci. Cel mare a fă

cut o școală medie tehnică. 
E la Galați. Construiește în 
Țiglina. Acolo și stă, la bloc.

Ce de lume! S-a mărit orașul, 
înainte, de la Depozitul de ar
măsari începea cîmpul. Acum 
alt oraș. Băiatul are capul li
niei tocmai sus, în noile car
tiere Tomis. Și cu Costel am 
umblat în toamna asta. Cînd 
am fost liber. Știți, eu ca mai 
bătrîn, lucrez mai mult noap
tea la grajduri. Am fost și 
pînă la București, am adus 
niște motoare de irigat.

— Cu cinci băieți, ai pentru 
ce fi mândru !...

— Și?
— Mi-a fost drag și am fă

cut totul, cînd eram tînăr, să 
am cai și căruță frumoasă. Cu 
alea se călătorea pe atunci. 
Mi-am 'făcut căruță la Hîrșo- 
va cu colaci subțiri, cu capace 
la roți. Suna de ți-era mat 
mare dragul.

— Ai avut pămint mult 7
— Lotul lui tata, pe care a 

trebuit să-l răscumpăr de la 
surori — noroc că s-au măritat 
toate în oraș — și două po
goane zestrea nevestii. Vor
beam însă despre patima dru
murilor, a continuat el după 
o pauză. Nenea, adică frate- 
meu Vasile — odihnească-se 
în pace — ar fi vrut să se 
facă mecanic de locomotivă. 
Era tare la cdrte. Domnu’Nu-

Pare de necrezut si totuși... 
ora exactă a Bucureștiului și a 
altor 20 de capitale și mari 
centre urbane ale lumii se poate 
citi pe cadranul, cu diametrul 
de numai 30 cm., al unui ceas 
de perete construit de maistru! 
ceasornicar Eugen Tamaș din 
Tg. Mureș. De fapt, este un 
ceas compus dintr-un set de 10 
ceasuri miniaturale, care pre
zintă simultan evoluția timpu
lui Ia Omsk și Frunze. Bucu
rești, Sofia. Atena și Johanes- 
burg. Montevideo, Ilio de Ja
neiro șl Sao Paulo, Moscova șl 
Bagdad. Autorul acestei

— Băiatul meu trebuia să 
fi fost. La 16,47 avea intrarea 
în stație.

N-am comentat in nici un 
fel informațiile. Bariera se 
ridicase și mi-am întors privi
rile spre cimpul de-abia ful- 
guit.

Sus, deasupra Bordușanulul 
mașina a început să tușească. 
Pană. Călătorii au început să 
se învîrtă pe lîngă șofer, să-l 
încurce, să-i dea sfaturi. După 
o vreme, omul a revenit în 
marginea drumului unde stăm 
zgribulit. îmi vorbea despre 
nu știu ce defect al autobu
zului cînd tocmai a frînat lîn
gă noi un „Bucegi".

— Hai urcă, tăticule.
Am urcat și eu lîngă tînă

rul de la volan.
— Băiatul meu, cel mic...
— Iancu, a întins șoferul 

mîna spre mine după ce a 
schimbat vitezele.

— Spuneai că băiatul lu
crează pe o dubiță 7

— Nu, el, Ionel, care e la 
Vinalcool. El e Costică și e

• • • • •
șlnării pentru măsurarea timpu
lui este creatorul renumitului 
ceas de florl-clntător din cen
trul orașului. El ne-a rezervat 
o nouă surpriză : un ceas orna
mental cu o înălțime de 2 metri 
și o greutate de aproape 100 kg, 
construit în întregime din lemn 
după modelul secolului al 
XVIII-lea. Dispozitivul dispune 
de 4 roți dințate din lemn ma
siv de stejar, care acționează 
tamburii. Arătătoarele sînt tot 
din fibră de lemn.

ȘASE BARBAȚI
Tomiță, mai mare decît Cos- 
tică, e la Constanța. A lucrat 
întîi la cooperativă. De fapt 
cooperativa i-a trimis la școa
lă, ea a plătit taxa. Mai întîi 
pe Ionel, apoi pe Tomiță și la 
urmă pe Costel.

Tomiță, însă, după armată, 
s-a tras la Constanța. A lu
crat vreo doi ani în port, pe 
un rutier. Acum, e pe autobuz, 
în oraș. Umblă mai ales pe 
linia 8. Are o Sltodă din acelea 
mari, tare mult îmi place la 
el. Mă ia pe mașină. Stau pe 
scăunelul ăla din față și îm
preună ducem oamenii de la 
un capăt la altul al orașului.

— Ar fi trebuit să am nouă 
copii. Pînă la cel mare, ml-au 
mai murit încă patru. Cit am 
pătimit... Dacă femeia năștea 
pe cîmp, dacă doctori și far
macie nu erau decît la plasă, 
la Țăndărei. Ce, ca acum, casă 
de nașteri, doctori, toate in 
sat 7

— Și de la cine au moște
nit băieții pasiunea pentru 
meseriile astea de veșnic dru
meț 7

— Mecanica — unul, de la 
altul. Pentru drumeție, cred 
că de la mine. In familia noas
tră toți bărbații au purtat pa
tima drumurilor.

că, învățătorul, mereu ti zicea 
lui tata: „Iancule, dă-ți băia
tul la școală, c-o să ajungă 
departe". Bietul tata n-a pu
tut, n-avea cu ce. Abia după 
ce s-a liberat l-a lăsat să ple
ce de-acasă. Noi eram mărun
ței și nu avea cu cine lucra la 
cîmp. Atunci omul fără copii 
era ca și fără unelte, nu avea 
cu cine lucra. Cînd s-a liberat, 
nenea era vîrstnic șt nu l-a 
mai primit ucenic la locomo
tive. N-a Izbutit să se facă de
cît frînar. A călătorit cît a 
putut de mult. Apoi, la bătrî- 
nețe l-a dat la o magazie.

între timp întrdsem în Vlă-

deni. Cu mare fereală, drumul 
era ud, tînărul mersese totuși 
repede. Pe ulița mare a frînat 
în fața unei podiști de lemn. 
Am fost invitat să intru pen
tru o clipă. „Să ne dezghețăm 
oleacă".

Bătătura era îngrijită, casa 
, însă, era veche, bătrînească. 
în spate, lîngă poldți, am zărit,2 
însă, stivuite materiale de 
construcție.

— îți faci 
întrebat.

— Eu nu, 
bătrînii am 
temați să rămînem cu gîndu- 
rile neîmplinite. Aveam, în ti-' 
nerețe o vorbă, ziceam c-ară 
să-mi fac o casă de gumă, să 
se mărească cit doream, să în
capă toți copiii, tot neamul. 
N-am reușit, am rămas tot 
în casa moștenită de la tata., 
într-o viață de muncă abia, 
am reușit să-i schimb o dată, 
fierul de pe acoperiș. Dar ce. 
parcă numai eu n-am reușit 7 
Pe vremea aia, dacă se ridica 
în sat o casă pe an era lucru 
mare. Nu ca acum. Toată lu
mea construiește. Numai ce-l 
vezi că vin la președinte : „Te 
rog să mă învoiești luna asta 
că eu îmi ridic casa." Dacă îți 
spun că pînă după război în 
satul nostru erau doar două 
case cu ziduri de cărămidă, ai 
să înțelegi totul.

— Și acum fad băiatului 
casă 7

— Am mal făcut două. Celor 
de la Fetești, Iul Tudorică și 
Ionel.

Așa l-am cunoscut pe Niță 
Gr. Iancu din Vlădeni, care a 
ajuns să-și poarte nepoții în 
brațe. Sătenii îi spun tot ca 
în copilărie — Niță a lu’ tușa 
Finica.

casă nouă ?

bâiatul. Noi 
fost parcă

l-am

ăștia 
bles-

ION ȘERBU

ACTUALITATEA
Inginerul Davidescu Gheorghe 
și proiectantul Andreescu Va- 
leriu, de la Uzina de utilaj 
chimic Ploiești, discută asupra 

instalației de acid azotic
Foto: C. CONSTANTIN

V. IOAN

(Urmare din pag. V

Calitățile profesionale si morale 
autentice ale colegilor mai vîrst- 
nici devin cerințe imperative 
pentru absolvent. El își poate 
face astfel o imagine despre 
ceea ce trebuie să fie un spe
cialist în domeniul lui. Fasci
nația modelului, a adevăratului 
model, nu este o vorbă goală, 
ci o realitate cu un mare coefi
cient de a fertiliza aptitudinile 
tînărului.

„CERTIFICATUL" 
OPINIEI COLECTIVE

cepe mai întîi prin pierde
rea potențialului în dome
niul ales pentru exercitarea 
profesiunii, unde acesta putea 
aduce aportul personal cel mai 
masiv. Cînd individul dă semne 
de incompatibilitate cu progre
sul ramurii în care s-a afirmat 
inițial, colectivul de muncă poate 
găsi soluții de „reanimare" a 
talentului acestuia. Ca în orice 
manifestare de conștiință există 
un stadiu al conștiinței de sine, 
precum și unul al conștiinței 
grupului care nu se poate mani
festa decît practic. Cum se va

ozltatea profesională. Prin elas
ticitatea și discernămîntul cri
tic. oolectivul de muncă poate 
reconforta, el promovează stări 
de spirit Individuale și colective 
stenice, creează o tensiune pro
pice revenirii la nivelul impus.

„Prin anii ultimi ai facultă
ții a încetat interesul meu pen
tru realizare si succes profesio
nal. M-au acaparat sensurile 
private ale existentei : amicii, 
amicele, cafeneaua și cozeria 
Ieftină. Cînd am ajuns la punc
tul de exploatare forestieră, 
unde lucrez șl acum, nici nu

lor oare excedează în realizarea 
scopurilor urmărite de ea. Co
lectivele de muncă formează 
opinia publică ce dă certifica
tul de garanție valorică fiecă
rui specialist. Un colectiv de 
muncă puternic ridică specia
liști de valoare, le dă putință să 
se dezvolte permanent și armo
nios. în afara cerințelor sociale, 
a stadiului de dezvoltare ce de
rivă din aceste cerințe nu există 
specialiști de succes și presti
giu.

„Deși am avut un an greu din 
cauza secetei, am obținut o piv

nile economiei agrare înțelegtnd 
că un adevărat șl competent 
specialist are nevoie de o pre
gătire multilaterală".
Condurache 
nom, ferma 
leorman).

(Dorel
— inginer agro- 
Benca, județul Te-

Șl RESPECTAREA

In-Prima etapă a succesului 
dividual — afirmarea la o scară 
colectivă, este condiționată de 
întărirea încrederii în sine. Ab
solventul trebuie să se simtă 
util la locul lui de muncă. Spo
rirea răspunderii sale morale 
fată de producția sectorului în 
oare lucrează se corelează strîns 
și absolut firesc cu întreținerea 
dorinței sale de afirmare.

..Dac? inovațiile mele ar 
fost privite rece și 
tăcere, probabil că 
vlns pericolul de a 
un om care se

fi 
sub 
In-

trecute 
m-ar fi 
deveni doar 
interesează

să-și cîștige piinea și odih
na. Cit timp am lucrat însă 
la elaborarea lor am simțit o 
atentă și permanentă îndrumare 
din partea șefilor de lucrări. 
Apoi am fost propus să fac parte 
din numeroase delegații științi
fice. la congrese și conferințe 
internaționale de prestigiu. Lu
crările mele au fost din cîte am 
văzut apreciate și sînt si acum 
la fel de „înclinat" spre cerce
tare. spre perfecționare, ca în 
primele zile" (Ixarn Dem — 
cercetător I.F.A.).

Esențialul în 
mele de succes 
unui înalt 
individuală 
gamblului 
individului

for-toate 
este atingerea 
de perfecțiune 
în slujba an-

grad
pusă 
social. înstrăinarea
4a el laauți tn-

TRA

ÎNSUȘIREA
TUTUROR VALORILOR 

SOCIALE

I/AIOAREA SOCIALĂ A
AFIRMĂRII INDIVIDUALE

Prlnclplalitatea morală a co
lectivului de muncă nu permite 
succese tip standard șl nu ră- 
mîne la modele definitive de a- 
firmare. Există porțl larg des
chise pentru toată varietatea de 
tipuri capabile să se afirme. 
Suplimentarea succesului profe
sional cu afirmarea în alte do
menii. politice, artistice etc... 
instituie un tip de Intelectual 
cu o personalitate puternică, ar
monioasă și ancorată în prezent. 
Calea prestigiului presupune e- 
forturi deosebite, cinste, ener
gie. consecventă în plan ideolo
gic, Prin spiritualizarea succe
sului, cointeresarea morală 
căpătat rolul predominant.

Factorii de care atîrnă soar
ta succesului sînt multipli. Ab
solvenții facultăților noastre nu 
se mai plasează uniliniar. nu se 
mai rezumă la realizarea numai 
a uneia dintre valorile indivi
duale. Chemată să răspundă co
mandamentelor unor personali
tăți armonioase. dezvoltarea 
succesuală conferă celui care-și 
pune priceperea șl talentul în 
slujba realizării 
ale de orice fel, 
tenesc.

Beneficiind de
roasă de către societate a unul 
loc sigur de muncă, de prețui
rea colectivului a eforturilor 
și realizărilor Iui, tînărul spe
cialist își datorează 
modului general de 
a valorilor propriu 
noastre socialista.

a

Școala de muzică și 
arte plastice la 10 ani

Zilele acestea Școala de Mu-, 
zică și Arte Plastice nr. 3 din 
Capitală a sărbătorit un deceniu 
de existență. Cităm din cuvîntul 
rostit de către prof. Maria Do- 
nose, directoarea școlii cu prilejul 
unui concert special:

Desigur, că sub raport istoric, 
IO ani nu reprezintă prea mult. 
Atunci însă cînd încercăm 
să rememorăm numărul ce
lor aproximativ 5 000 de e- 
levi care au populat, pe rind, 
clasele școlii, în dorința lor de 
a se adăpa ia izvorul nesecat al 
frumosului artistic, cînd ne amin
tim cu satisfacția firească a ori-

cărui pedagog, că unii dintre a- 
ceștia s-au impus în concursuri 
naționale și internaționale, în Con
servatoare, „sentimentul timpu
lui" capătă, vrind, nevrlnd dimen
siuni amplificate.

Numărul elevilor a crescut con
tinuu ajungîndu-se în actualul an 
școlar la 400; sfera învățămintu- 
lui s-a lărgit, an de an introdu- 
cîndu-se noi discipline astfel incit 
de la 6 discipline în domeniul 
muzicii și 3 în cel al artelor plas
tice, cite erau în 1958, s-a ajuns 
astăzi la 18 discipline muzicale 
și 6 de arte plastice.

oro, 
cul- 
Do-

DIȚIILOR
Pentru cîteva 

sala Căminului 
tural al comunei
breni, județul Neamț, 
a devenit netncăpă- 
toare. Aici a avut 
loc faza județeană a 
festivalului - concurs 
„Ștafeta teatrului 
folcloric". în cadrul 
căreia au evoluat 
15 formații de tea
tru, totalizînd aproa
pe 200 de artiști a- 
ruatori. Arnăuții »și 
jicnii de la Dobreni 
Tarcău, Băltătești, 
Agapia și Mărgineni 
în frumosul decor 
haiducesc al brazi
lor, căluții și caprele 
cu hurmuz și mărge
le au 'primit aplau
zele meritate.
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Importante succese 
la „Postăvăria 

Română"
Colectivul întreprinderii 

bucureștene „Postăvăria Ro
mână" a debutat în acest an 
cu importante succese în ac
tivitate. La produsele de sto
fă, de pildă, se lucrează a- 
cum 40 de noi modele în pes
te 30 de culori. La articolele 
pentru femei s-au creat 25 de 
desene noi într-o mare varie
tate de culori. Se poate spu
ne că înzestrarea cu tehnică 
modernă, paralel cu o perma
nentă grijă acordată ridicării 
calificării întregului personal I constituie factorii esențiali ai
succeselor înregistrate.

1N FOTOGRAFIE : inginera 
Alexandrina Baltac, șefa C.T.C. 
analizează un nou produs la 
mașina de termofixat.

I
I

TR. P.

I
IMIHAI BENIUC : „Mozaic" (versuri), E. T„ lei 4,50 

ANCA BURSAN : „La marginea timpului". E. T., lei 4,25. 
D. CESEREANU : „Permanențe ale criticii", E. T., lei 3,75.

I MIHAI TICAN RUMANO : „La vînăloare în Congo", E. S., lei 19. | 
I ANDRE BAZIN : „Ce este cinematograful ?", Ed. Meridiane I I lei 19.

NICOLAE CIACHIR : „România în sud-estul Europei", E. P., 
lei 15,50.

IFL. FRAZZEI : „Pionier, cunoaște-ți țara", E. P., lei 7,25. 
GH. CURINSCHI : „Restaurarea monumentelor", E. T., I 
C. ZOSIN, D. FIES : „Sindromul nevrotic", Ed. Medicală,

IT. SPÂRCHEZ și colectiv : „Seintigrafie clinică", Ed. Medicală, 
lei 29.

A. BUBLIC și colectiv : „Utilai petrolier pentru foraj șl extrac- 
ție", E. T., lei 60.

tai ■■■ e

I
lei 59. I 
, lei 22,50 I

I

ZÎMBIM ?

produce această schimbare 7 O- 
mul trebuie să simtă vibrația 
vieții în care este chemat să 
dea un răspuns conștient. să 
găsească făgașe posibile în ve
derea realizării sale depline. 
Colectivul însă trebuie să-1 ajute 
în obținerea conștiinței potenția
lului său real prin solicitări per
manente în cadrul producției, 
prin incitarea facultăților sale 
creatoare, prin definirea condi
ției sale profesionale pe bază de 
acțiune șl reciprocitate.

Colectivul de muncă nu tre
buie să deschidă un conflict cu 
tînărul care și-a pierdut virtu-

m-am uitat în jurul meu. Abia 
așteptam să treacă ziua de lu
cru sau îmi găseam motive să 
evadez. în jurul meu însă per
sista o stare de spirit laborioasă. 
Oamenii mă priveau cu răbdare 
șl încredere și mi-au acordat a- 
tîta răspundere îneît pe nesim
țite. am început să-1 prețuiesc, 
să mă simt bine alături de ei. 
N-am decît un an de cînd lucrez 
între oamenii exploatării fores
tiere Nehoiașu si am avut multe 
satisfacții profesionale. Muncesc 
cu plăcere (Miniam Roru — 
inginer silvic).

Societatea ratifică zuccesul ee-

ducție de grlu mal mare oa anul 
trecut și am depășit planul pro
ducției de lapte cu cîteva mii de 
litri. Am învățat enorm de la 
exigenta si pasiunea în muncă 
a colectivului de ingineri si teh
nicieni, a directorului fermei în 
care lucrez. Le datorez în cea 
mal mare parte începutul rea
lizării mele în plan profesional 
si pasiunea pentru studiu. M-am 
înscris din anul acesta să urmez 
si Institutul de studii economice 
pentru că mă atrag $i chestlu-

valorilor 
prestigiu

oferirea

I
I
I
I

Foto : ȘTEFAN MARINESCU

Ne-am obișnuit ca funcțio
narul de la I.A.L. sau Poștă, 
de la I.G.O. sau S.G.L. a- 
tunci cînd «coate capul prin 
acel miraculos pătrat sau 
dreptunghi al ghișeului să 
spună : „Vino fniine I", „vino 
poimîine ! sau mai simplu 
„Lasă-mă frate în pace că 
muncesc !''

La unele oficii poștale însă, 
nu se mal spun aceste cuvin
te, ci, pur și simplu, fie că e 
diriginte sau simplu funcțio
nar, ți se zîmbește îngerește.

.Și ca să dovedim că cele 
spuse mai sus nu sînt simple 
afirmații să citim două scri
sori.

într-una din ele. eleva 
Munteanu Maria din Tg. Mu
reș, str. Libertății nr. 107 
scrie că la 10 octombrie 1968 
s-a abonat la ziarul ..Scînte- 
ia tineretului" pe lunile no
iembrie și decembrie primind 
chitanța E nr. 533958.

Prima lună a primit ziare-

Preocupări utile

soel- 
cetă-

gene-
I

Vacanța de iarnă a debutat, 
la Craiova, cu expoziția ele
vilor din județ, deschisă în 
holul Liceului „Nicolae Băl- 
cescu".

Intitulată „Din viața și 
activitatea elevilor din ju
dețul Dolj", expoziția evi
dențiază preocupările și ap
titudinile acestora. Alături 
de covoarele lucrate în stil 
oltenesc de elevii clasei a X-a

a Liceului „Tudor Arghezi", 
se află numeroase dispozitive 
industriale, „Distribuitor de 
energie electrică", „Panoul de 
comandă și automatizare" etc, 
aparținînd elevilor Școlii pro
fesionale a Uzinelor „7 No
iembrie".

TR. ROȘIANU 
subredacția Dolj

le ; în decembrie a primit li
nul pe ziua de 7. Cum era și 
firesc, Maria Munteanu a 
mers la poștă. Aici funcțio
nara nu i-a spus nici vino 
mîine, nici la«ă-mă în pace, 
ci i-a zimbit, șl-a cerut scuze 
șl ziarul iar a sosit vreo trei 
zile apoi iar pauză, iar recla- 
matle, iar zîmbete, și iar un 
ziar pe ziua de 23 decembrie 
șl apoi iar pauză. Dar nu nu- . 
mai cei de la Oficiul poștal 
din Tg. Mureș zîmbesc ; nu, 
zîmbesc și cel de la Sălaj. Se 
pare că zîmbetul acesta e 
molipsitor.

Cînd Popa Pamfil, din co
muna Sălățig, a reclamat că 
nu primește ziarul, că facto- a 
rul poștal e în permanentă 
în stare de ebrietate, cel care 
îl asculta a zîmbit. Tînărul 
nu a mai primit ziarul, fac
torul poștal e tot factor poș- ■ 
tal și tot ..imponderabil" me
reu. Dar tînărul poate avea o 
satisfacție : nu primește zia- -- 
rul dar cineva de la Oficiul 
poștal județean... i-a zimbit.

Șl pentru că tot ne ocupăm 
de difuzarea ziarelor, nu pu
tem să nu amintim că la se
sizarea tînărului Simion Gro- 
nuț, trimisă spre rezolvare 
Direcției județene de poștă și 
telecomunicații — Dîmbovița, 
pe ziua de 13 decembrie 1968, 
nu am primit nici pînă tn 
ziua de azi nici răspuns și 
nici zîmbete. Vorba unui cu
noscut pamfletar: „Prost
muncim, veseli sîntem". In ■ 
cazul oficiilor poștale citate : ■ 
„Muncim prost dar... zîm- 
blm". ceea ce e același lucru.
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ANGAJAMENTE ALE
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE ALE U.T.C.

în vederea integrării întregului tineret la efortul general 
al colectivelor de muncă din care fac parte vor fi organizate 
întâlniri ale tineretului cu ingineri, tehnicieni^ conducători al 
procesului de producție și alte cadre cu înaltă calificare care 
să vorbească despre necesitatea organizării științifice a produc
ției, calitatea lucrărilor, respectarea normelor tehnologice, în
deplinirea conștiincioasă a sarcinilor de plan.

— Interesul pentru ridicarea gradului de calificare, pentru 
însușirea tuturor tainelor meseriei, întărirea disciplinei în pro
cesul de producție vor sta în centrul atenției tuturor organiza
țiilor U.T.C. din județ. Vor fi inițiate acțiuni diverse, olimpiade 

pe meserii, concursuri gen „Cine știe, ciștigă", „Cartea tehnică 
și producția", vor fi organizate dezbateri axate pe teme ca „Dis
ciplina — factor de seamă în îndeplinirea planului de produc-

In scopul participării mai active a tineretu
lui din întreprinderi la îndeplinirea sarcinilor 
de plan organizația județeană va desfășura o 
susținută muncă politică și organizatorică in 
vederea cunoașterii de către toți tinerii a sar
cinilor de producție, solicitând ajutorul cadre
lor de specialitate ;

— pentru întărirea disciplinei în producție și 
promovarea spiritului critic fată de acei tineri 
care săvirșesc abateri în producție, organele 
și organizațiile U.T.C. vor iniția dezbateri vizind 
îndeplinirea obligațiilor profesionale, folosirea 
integrală a timpului de lucru și exploatarea la 
întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor din 
dotare ;

— imbunătățindu-și colaborarea cu consiliul 
județean al sindicatelor, comitetul județean va 
ajuta organizațiile U.T.C. pentru inițierea unor 
dezbateri, consfătuiri, întâlniri cu fruntași în 
producție și specialiști, sărbătorirea primirii 
noilor promoții de muncitori și a altor activi
tăți menite să contribuie la permanentizarea și

ție", „Timpul de lucru — avuție integrală a producției", „Grija 
față de bunurile în dotare — sarcină a fiecărui tânăr" etc.

— Vom iniția, pentru tinerii din I.M.A. și I.A.S., acțiuni me
nite să dezvolte la aceștia răspunderea pentru îndeplinirea

• MEHEDINȚI
îndatoririlor, pentru cultivarea interesului față de con
tinua perfecționare a pregătirii lor profesionale. Va fi organi
zată o vizită de documentare cu mecanizatorii la Uzinele de 
mașini agricole „7 Noiembrie" din Craiovă realizîndu-se cu acest

prilej o consfătuire cu aportul specialiștilor din uzină pe tema : 
„Exploatarea rațională a mașinilor agricole în producție".

— Valorificind tradițiile organizației noastre în domeniul 
muncii voluntar — patriotice, în organizarea de șantiere ale 
tineretului, vom desfășura in anul 1969 acțiuni pentru împă
durirea unei suprafețe de 80 hectare, amenajarea a 300 de 
hectare pentru irigații, curățirea a 10.000 hectare islaz, recoltarea 
a 1 600 kg. fructe de pădure și a 2 000 kg. plante medicinale, 
plantarea a 2 000 de plopi in aliniamente și a 8 000 de pomi orna
mentali, colectarea a 4 000 tone fier vechi, vom organiza tabere 
de muncă patriotică în agricultură, pentru elevii liceelor din 
județ, precum și două șantiere ale tineretului : în insula Șimian 
pentru strămutarea monumentelor istorice de la Ada-Kalech și 
amenajarea complexului sportiv „1 Mai" și la Orșova pentru 
curățirea cuvetei viitorului Iac de acumulare.

Instruirea

secretarilor
(Urmare din pag. I)

integrarea mai activă a tineretului in procesul 
de producție și pentru cultivarea Ia acesta a 
dragostei față de meseria aleasă și unitatea in 
care lucrează ;

— organizația județeană își va spori preocu
parea pentru îndrumarea tinerilor spre exploa
tările miniere, șantierele de construcții și uni
tăți de transport, unde se simte cea mai mare 
nevoie de aportul lor, va stimula dorința tine
rilor de a se califica și a-și ridica necontenit 
pregătirea profesională.

— organizațiile U.T.C. din comerțul de stat, 
cooperația de consum și meșteșugărească vor 
sprijini organizarea Ia nivelul municipiilor și 
orașelor, precum și în alte localități, a unor 
întâlniri ale tinerilor cu consumatorii, schim
buri de experiență și dezbateri în legătură cu 
atitudinea civilizată și deservirea exemplară ;

— avind în vedere că o mare parte a tine
rilor din județ își desfășoară activitatea la 
sate, organele și organizațiile U.T.C. vor orga
niza activități specifice, care să cultive în rîn- 
dul acestora dorința de a contribui cu toate 
forțele la sporirea avuției obștești, să Ie dez
volte atașamentul și dragostea față de unita
tea în care lucrează, spiritul gospodăresc, să 
stimuleze participarea activă la întreaga viață 
a C.A.P. ;

— o atenție deosebită va fi acordată indru-

mării tinerilor spre sectoarele zootehnic, pomi
col și legumicol din unitățile agricole. Comite
tul județean va ajuta organele și organizațiile 
U.T.C. din I.A.S. și I.M.A. pentru organizarea 
unor activități politico-educative care să con
tribuie la stimularea răspunderii față de mun
ca pe care o desfășoară, a interesului față de 
continua perfecționare profesională, pentru 
folosirea mai judicioasă a parcului de mașini 
și tractoare, reducerea consumurilor specifice ;

— organele și organizațiile U.T.C. vor acorda 
o atenție sporită asigurării unor condiții cores
punzătoare de muncă și viață tinerilor din în
treprinderile industriale, exploatările miniere și 
forestiere, șantiere de construcții, unități agri
cole, în 
manentă 
organele 
pe tema 
care să 
funcționare a căminelor și cantinelor ;

— tradițiile și succesele obținute în munca 
voluntar-patriotică vor fi continuate prin mo
bilizarea tineretului la realizarea următoarelor 
obiective pe 1969 : colectarea a 3 500 tone de
șeuri metalice, efectuarea de lucrări in silvi
cultură pentru întreținerea și dezvoltarea patri
moniului forestier, în valoare de 150 mii lei, 
executarea de lucrări pe șantierele de hidro-

care scop se va fine o legătură per- 
cu conducerile unităților respective, cu 
sindicale. Vor fi organizate dezbateri 
păstrării avutului obștesc, alte acțiuni 
stimuleze răspunderea fată de buna

ameliorații Ia Seini, Mireșul Mare, Fărcașa, 
Valea Chioarului, precum și cel aparținînd La
boratorului pomicol, întreținerea și curățirea a 
6 000 ha pășuni și finețe naturale, plantarea a 
10 mii bucăți pomi fructiferi, mobilizarea tine
retului la acțiunile de masă ce se vor întreprin
de in județ pentru defrișările de arborete, de
secări, combaterea eroziunii solului, cit și la 
lucrările de consolidare a malurilor pe cursul 
nurilor Tisa, Lăpuș, Someș, Vișeu și Iza, parti
ciparea unui număr do 1 009 tineri la construirea 
șoselei naționale Baia Sprie — Sighetu Mar- 
mației — Vișeu, organizarea taberelor de muncă 
pentru 220 elevi și studenți în vederea spriji
nirii I.A.S. Seini și Satulung în campaniile de 
vară și toamnă.

Punînd în centrul preocupărilor sale antre
narea tuturor tinerilor la realizarea sarcinilor 
economice, în industrie și agricultură, organi
zația județeană U.T.C. va desfășura o susținută 
activitate politico-ideologică, cultural-sportivă și 
turistică în rîndul tineretului care va fi subor
donată cunoașterii și însușirii de către toți ti
nerii ji politicii interne și externe a partidului, 
formării și dezvoltării conștiinței socialiste, e- 
ducării lor în, spiritul unei atitudini înaintate 
față de muncă, față de normele conviețuirii 
sociale, în spiritul patriotismului fierbinte și al 
internaționalismului socialist.

1

Mobilizîndu-șl forțele pe măsura capacității sale, organizația 
județeană Dîmbovița își propune următoarele :

— Pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale tinerilor, 
comitetul județean va sprijini inițiativele de organizare a unor 
activități, diferențiat în raport cu virsta și profesiunea tinerilor 
ca : olimpiadele pe meserii, simpozioane tehnice, concursuri, 
sesiuni tehnico — științifice, dezbateri, cercuri de studiu ale 
cărții tehnice, participarea la cursurile de calificare și ridicarea 
calificării.

Organizațiile U.T.C. din I.M.A., I.A.S., și sate, vor iniția ac- 
4<yită(i menite să ducă la dezvoltarea dragostei tinerilor față 
de meserie, de unitatea în care lucrează, a răspunderii pentru 
îndeplinirea sarcinilor profesionale. Vom organiza pentru toți 
tinerii din agricultură concursuri pe teme profesionale, întilniri 
cu specialiști, schimburi de experiență care să conducă la îm
bogățirea cunoștințelor agrozootehnice, la stimularea interesului 
pentru asimilarea noutăților din domeniul lor de activitate.

— Concentrindu-și atenția asupra unei game largi de obiective 
ale muncii voluntar — patriotice și (inind seama de noile obiec
tive industriale ce vor apare pe harta județului Dîmbovița, 
tinerii vor participa la activitatea de pe șantierele de construcții

• DÎMBOVIȚA
ale acestora, vor contribui la realizarea altor obiective de in
teres economic, la înfrumusețarea și buna gospodărire a locali
tăților, la construcția magistralei București — Pitești, la lucră
rile în silvicultură. Vom colecta 7.000 tone deșeuri metalice, 
vom recupera 15 km conductă, vom împăduri 50 ha. în fondul

forestier, planta 22.000 de plopi, îngriji o suprafață de 1.500 
ha arboret, vom recolta 8 000 kg semințe forestiere, fructe de 
pădure și plante medicinale.

— Urmărind proiectele Direcției agricole pentru ridicarea 
eficacității întregii agriculturi din județ vom aduce contri
buția Ia redarea în circuitul agricol a unei suprafețe de 15 hec
tare, vom desfășura lucrări pentru combaterea eroziunii solului 
pe o suprafață de 30 ha., amenajarea a 75 ha. pentru irigații, 
îngrijirea unei suprafețe de 3 500 ba. pășuni naturale, plantarea 
a 75 000 de pomi fructiferi și ornamentali. De asemenea, vom 
amenaja și întreține 100 baze sportive simple.

— Pentru realizarea obiectivelor propuse vor fi organizate 
șantiere ale tineretului în municipiul Tîrgoviște și în orișele 
Moreni și Găiești iar în perioada vacanței de vară vom mobi
liza un număr cît mai mare de elevi la efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor și de recoltare în întreprinderile 
agricole de stat.

în fiecare unitate în vederea u- 
nei mobilizări mai active și con
știente la realizarea lor integrală. 
Am evidenția formele și metodele 
cele mai eficiente pentru culti
varea unui înalt respect față de 
muncă, pentru stimularea dragos
tei față de meseriile satului, o- 
rientînd antrenarea tinerilor spre 
sectoare de muncă în care se 
simte nevoia de brațele și price
perea lor și insistând pe continua 
ridicare a calificării profesionale 
prin participarea la învățămîntul 
agrozootehnic. Am subliniat ne
cesitatea ca organizațiile U.T.C. 
să vină cu forme proprii, speci
fice, pentru cultivarea la tineri a 
interesului față de însușirea con
tinuă a unor noi cunoștințe agro
tehnice.

Insistând asupra răspunderilor 
deosebite ce revin organizațiilor 
U.T.C. în antrenarea tineretului 
la amplele eforturi de ridicare la 
un nivel calitativ superior a acti
vității în acest important sector 
al economiei naționale, la întări
rea economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole — condi
ție a înfloririi multilaterale a sa
tului, programul instruirii s-a o- 
prit apoi pe larg la datoriile ce 
revin organizațiilor U.T.C. în 
desfășurarea unei bogate activi
tăți politico-educative, prin exer
citarea atribuțiilor largi ce le-au 
fost conferite în domeniul cultu
ral, artistic, turistic și sportiv ca 
mijloace care amplifică și diver
sifică pîrghiile prin care organi
zația contribuie la pregătirea ti
nerilor pentru muncă și viață, la 
mobilizarea la eforturile construc
tive ale întregului popor. Au fost 
expuse în amănunt nu numai sar
cinile, ci și formele și metodele 
prin care comitetele U.T.C., or
ganizațiile trebuie să se afirme ca 
o prezență prestigioasă în viața 
satului, inițiind cu concursul ce
lorlalte organe, o bogată activita
te cultural-artistică în cadrul că
minelor culturale prin care pot 
antrena întreaga masă de tineri 
la acțiunile inițiate, și apoi spori 
forța de înrîurire a acestora și a 
rezervat un amplu spațiu proble
melor îmbunătățirii activității or
ganizațiilor, întăririi vieții inter
ne de organizație, ca o condiție 
a creșterii capacității ei de acțiu
ne și organizare. Au fost astfel 
înfățișate direcțiile în care tre
buie să se concretizeze preocupă
rile pentru o mai convingătoare 
participare a masei de tineri la 
conceperea și desfășurarea între
gii activități, pentru consultarea 
atentă a propunerilor și sugestii-

CAPACITATEA DE 
INFLUENȚĂ A

membrii lor, și seriozitatea de
pusă în înlăturarea neajunsu
rilor ivite. Menționez în acest 
sens activitatea depusă de or
ganizațiile U.T.C. de la Hidro
centrala de pe Argeș, U. M.

„6 Martie", 
la C.I.L. Pi-

ACȚIUNILOR PROPRII
(Urmare din pag. I)

J-'dețul nostru, asemenea lu
turi, județelor țării a înregis
trat în ultimii ani avansuri a- 
preciabile pe curba industriali
zării. Lîngă unități economice 
cu tradiție și-au alăturat exis
tenta, completând personalita
tea industrială a județului noi 
și puternice întreprinderi. Ca o 
consecință firească a crescut în 
mod corespunzător forța de 
muncă cuprinsă în industrie, in
clusiv numărul de tineri care 
si-au ocupat locul de muncă 
lîngă mașini moderne, în veci
nătatea instalațiilor de o deose
bită complexitate. Era normal 
să deplasăm obiectul atenției 
noastre asupra organizării ace
lor acțiuni care să contribuie, 
prin forța lor de influență, la 
mărirea aderenței tinerilor față 
de interesele întreprinderilor, 
să-i mobilizeze la înfăptuirea 
obiectivelor care stau în fața a- 
cestora. Am să mă opresc pen-

tru ilustrare, asupra cîtorva 
exemple. In scopul antrenării ti
neretului, solicitării prezenței 
sale susținute la darea în func
țiune și intrarea în parametrii 
proiectați a noilor capacități de 
producție comitetul U.T.C. de la 
Combinatul petrochimic Pitești
— investiție de mare însemnă
tate pentru economia națională
— a organizat concursul inti
tulat „Cum ne pregătim pentru 
punerea în funcțiune a combi
natului".

In plus, s-au extins într-o 
măsură însemnată olimpiadele 
pe meserii. Aproape că nu mai 
este nevoie să argumentăm o- 
portunitatea lor. Vorbește de la 
sine largul ecou pe care îl au 
în rîndul tinerilor, efervescența 
pe care o produce fiecare olim
piadă, pe planul împrospătării 
cunoștințelor, al acumulării de 
noi secrete din arsenalul mese
riei. Avem la îndemînă aseme
nea exemple ca cele de la U.P.A.

Colibași, de la Uzina mecanicâ 
din Cîmpulung Muscel, de la 
Fabrica de încălțăminte. Ni se 
pare demn de menționat faptul 
că olimpiadele au ieșit din ca
drul singular, izolat pe care 
tindea să-l împrumute inițial, 
căpătînd în prezent drept de 
circulație în multe întreprinderi, 

întărirea disciplinei a fost în 
repetate rînduri, în multe uni
tăți economice din județul nos
tru, punctul de convergență 
al intervențiilor organizațiilor 
U.T.C., în preocuparea lor de a 
reduce efectul negativ al dife
ritelor manifestări de indisci
plină. Disciplina presupune, 
după cum este știut, multe fețe, 
începînd cu respectarea rigu
roasă a timpului de lucru și in- 
cheindu-se cu îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. 
Am apreciat insistența cu care 
diferitele organizații de bază 
U.T.C. au dezbătut abaterile de 
la disciplină ale unora dintre

Muscel, Fabrica 
Curtea de Argeș, 
tești.

Avem în față o 
care trebuie să 
mai mult prin 
de care dispunem 
deplinirea și depășirea sarcini
lor economice prevăzute pentru 
acest an. Avem deja o anume 
experiență în organizarea de 
acțiuni specifice pe linia valo
rificării posibilităților tinerilor, 
a capacității lor de muncă. 
Dornici s-o întregim cu rezul
tate pe măsura posibilităților 
noastre am inclus în programul 
de activități, adoptat de confe
rința organizației județene ți
nută nu de mult, acțiuni con
crete, cuprinzătoare. Așezîn- 
du-le în agenda noastră de lu
cru, dorim, prin îndeplinirea 
lor, să asigurăm un suport solid 
angajamentului pe care ni l-am 
luat — ca răspuns la Chemările 
organizațiilor județene ale 
U.T.C. Prahova și Teleorman, de 
a contribui cu toate puterile, cu 
întreaga capacitate la în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de comitetul județean de partid, 
în cinstea evenimentelor de 
mare însemnătate care dau 
pregnanță deosebită acestui an.

perioadă în 
contribuim 
potențialul 

la în-

1
Institutul de cercetări chimicedin Cluj. Oamenii de știință dezleagă tainele intime ale chimiei

lor lor și creșterea permanentă a 
rîndurilor organizației, ceea ce va 
oferi posibilități de sporire a in
fluenței sale în viața satului.

în mod deosebit a fost relevată 
cerința ca, întărindu-și capacita
tea politico-organizatorică, fiecare 
organizație să-și afirme inițiativa 
proprie, să desfășoare o activita
te continuă, de sine stătătoare, 
legată de problemele majore ale 
cooperativei agricole și în strînsă 
concordanță cu ele.

— Evident, ne-am îndreptat și 
noi atenția în principal asupra 
conținutului instruirii, ne-a pre
cizat al treilea interlocutor, to
varășul NICOLAE ROVINARU, 
primul secretar al Comitetului 
județean Teleorman al U.T.C. 
Dar, cum experiența ne-a dove
dit-o, însușirea unui sau unor 
lucruri depinde și de forma în 
care sînt prezentate. Am consi
derat ca o problemă de prim 
ordin și alegerea modalităților de 
realizare, de desfășurare a in
struirii. Am îmbinat studiul cu 
dezbaterea, expunerile cu discu
țiile metodice, activitățile de
monstrative cu schimbul de ex- 
fieriență concret, nemijlocit. Sînt 
ucruri pe care prezentarea su

mară a programului instruirii 
noastre le ilustrează mai bine 
decît o pot face niște aprecieri 
generale. Permiteți-mi, de aceea, 
să-l și prezint.

ZIUA ÎNTII. Studierea unor 
documente de partid și de stat 
și a altor materiale referitoare la 
dezvoltarea agriculturii, a activi
tății de înflorire multilaterală H 
satelor și comunelor patriei.

A urmat apoi: dezbaterea —* 
Educarea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului de la sate. 
Rolul comitetelor comunale, să
tești, pe C.A.P. și ale grupelor 
U.T.C. în mobilizarea tineretului 
la eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii socialiste ; 
intîlnire — cu președintele 
U.J.C.A.P. și cu directorul ad
junct cu probleme de mecaniza
re a Direcției agricole, care au 
vorbit despre perspectivele do 
dezvoltare ale cooperativelor din 
județ și despre sarcinile ce re
vin întreprinderilor de mecanizare 
a agriculturii; discuție metodică 
— participarea tineretului la în
frumusețarea comunelor și sate
lor, la realizarea altor lucrări, 
discuție la care am invitat și re
prezentanți ai Direcției silvice, ai 
Consiliului popular județean. S-a 
vizitat apoi expoziția „Tineretul 
și producția", organizată de Co
mitetul județean.

ZIUA A DOUA. Informare 
politică — sub formă de între
bări și răspunsuri ; studiu : apro
fundarea hotărîrilor de partid 
cu privire Ia munca educa
tivă în rîndul tineretului, a 
unor capitole din documentele 
consfătuirii pe țară a U.T.C. ; 
dezbatere: activitatea politico- 
educativă — obiectiv central al 
organizațiilor U.T.C. ; schimb de 
experiență: organizarea și con
ducerea activității cultural-artis- 
tice de către comitetele comunale 
U.T.C., urmat de simpozionul: 
„Dezvoltarea economică și social- 
culturală a județului Teleorman".

Următoarele două zile rezer
vate înarmării secretarilor comi
tetelor comunale cu cunoașterea 
sarcinilor ce le revin în organiza
rea activității sportive, turistice, 
a activității de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
prqcum și pentru prezentarea 
principalelor sarcini în domeniul 
muncii organizatorice, în îmbu
nătățirea stilului de muncă al 
comitetelor U.T.C. etc., au avut, 
din punct de vedere al metodo
logiei, trăsături identice.

în conceperea și organizarea 
acestei instruiri ne-am stră
duit să valorificăm toată expe
riența noastră de pînă acum, să 
adoptăm formele cele mai capa
bile să înscrie și instruirile, mun
ca noastră de pregătire și crește
rea cadrelor, în ansmablul preo
cupărilor care urmăresc îmbună
tățirea calitativă a întregii acti
vități a organizației.

PREMISE AIE APARIȚIEI MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE Șl DEMOCRATICE A TINERETULUI DIN ROMÂNIA
Mișcarea revoluționară și 

democratică a tineretului din 
țara noastră a apărut și s-a 
dezvoltat pe fundalul mișcării 
muncitorești, în strînsă legă
tură cu procesul de organi
zare, maturizare și afirmare a 
clasei muncitoare, forța cea 
mai înaintată a societății, 
purtătoarea consecventă a 
idealurilor de progres, de eli
berare socială și națională a 
poporului român. Contactul 
permanent cu mișcarea mun
citorească — în care se cons
tituia ca parte componentă —, 
sprijinul direct sau indirect 
pe care l-a primit, au influen
țat și impulsionat puternic 
activitatea organizatorică și 
propagandistică a mișcării de 
tineret, au stimulat și grăbit 
procesul de maturizare politică 
și ideologică a tineretului re
voluționar. de creștere a con
științei sale de clasă.

Premizele obiective ale a- 
pariției primelor forme de or
ganizare ale tineretului tre
buie căutate în faza de 
început a mișcării noastre 
muncitorești, în tradițiile re
voluționare, democratice și 
progresiste de luptă, ale lup
tei poporului român — de-a 
lungul zbuciumatei sale isto
rii — pentru o viață mai 
bună. încă de la început, ti
neretul revoluționar român s-a 
încadrat cu elan și dăruire în 
marile bătălii ale clasei mun

citoare, ale maselor populare 
și ale tuturor forțelor progre
siste, ’ împotriva exploatării, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, progres și civiliza
ție.

„Tineretul, prin dinamismul 
și receptivitatea sa la idealu
rile de libertate și dreptate 
socială, la schimbările înnoi
toare — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de al VIII-lea 
Gongres al U.T.G. — a repre
zentat întotdeauna de-a lungul 
istoriei un însemnat factor al 
progresului societății. Din veac 
în veac el a preluat și dezvol
tat virtuțiile și tradițiile îna
intate ale poporului; înfrun- 
tînd greutăți, dind nenumăra
te jertfe, el a jucat un rol de 
seamă în lupta împotriva a- 
supritorilor, pentru dezrobi
rea socială, pentru cucerirea 
și apărarea independenței și 
suveranității naționale".

Evoluția economică a Româ
niei pe drumul capitalismului, 
în ultimele decenii ale secolu
lui al XIX-lea si începutul 
secolului al XX-lea, crearea de 
noi fabrici, dezvoltarea indus
triei extractive, construcția de 
căi ferate au determinat, în 
mod obiectiv, atragerea în 
procesul de producție a noi și 
noi brațe de muncă. Prin spe
cificul său, folosind instru
mente tehnice mai perfecțio
nate, producția modernă ca
pitalistă a favorizat încadra

rea în procesul de muncă a 
unui număr din ce în ce mai 
mare de tineri. „In măsuraîn 
care face superfluă forța mus
culară — scria Karl Marx — 
mașina devine un mijloc pen
tru folosirea unor muncitori 
fără forță musculară, adică 
nedezvoltați fizicește... Primul 
cuvînt al folosirii capitaliste 
a mașinilor a fost deci munca 
femeilor și a copiilor".

Folosirea cu precădere a 
muncii copiilor, care, deși 
erau supuși la aceleași e- 
forturi ca și vîrstnicii, pri
meau un salariu mult mai mic, 
a constituit în permanență o 
importantă șansă de îmbogă
țire pentru patroni. Potrivit 
datelor, incomplete de altfel, 
ale anchetei industriale din 
1901—1902, numai în indus
tria mare erau încadrați la 
acea dată 4 471 ucenici și lu
crători între 12—20 ani din 
totalul de 35 894 lucrători exis- 
tenți. Fenomenul avea loc în
deosebi în întreprinderile a- 
flate în stadiul cooperației 
simple sau al manufacturii 
capitaliste, în micile ateliere 
meșteșugărești (tipografii, tă- 
băcării, cismării etc.).

Concurența dintre patronii 
întreprinderilor și goana pen
tru creșterea profiturilor, a- 
tragerea unui număr din ce 
în ce mai mare de lucrători 
în producție, s-au răsfrînt în 
mod negativ asupra nivelului 

de trai al muncitorilor, în 
special asupra celor necalifi
cați, în marea lor majoritate 
lucrători minori (calfe și uce
nici). Tot mai numeroase erau 
fabricile și atelierele unde, în 
pofida legislației în vigoare, 
erau întâlniți copii între 7 și 
10 ani (ca să nu mai vorbim 
de numărul mare al celor 
peste 10 ani) lucrînd chiar 
și 16 ore pe zi, în condiții 
igenice deosebit de precare, 
sub regimul bătăilor și umi
lințelor.

O situație similară avea, în 
această perioadă, tineretul 
studios. în rîndurile sale se 
amplifică nemulțumirile față 
de modul de organizare a 
învățămîntului, împotriva con
dițiilor grele de viață și 
studii, a abuzurilor și atitu
dinii jignitoare a unora din
tre membrii corpului didactic.

Atragerea pe scară tot mai 
largă a tineretului în proce
sul producției materiale, re
percusiunile pe care aceasta 
le-a avut asupra nivelului 
său de trai, au constituit con
dițiile obiective care, în mod 
firesc, au generat protestul și 
lupta tineretului împotriva 
exploatării, necesitatea impe
rioasă a organizării sale. Nu
mai strîns unit în puternice 
organizații de clasă, tineretul 
român exploatat se putea 
opune cu succes ofensivei 
patronale în creștere, pentru ’ 

cucerirea și apărarea reven
dicărilor sale vitale.

Dezvoltarea luptei clasei 
muncitoare și, o dată cu ea, 
a mișcării revoluționare și 
democratice de tineret, este 
strîns legată, în același timp, 
de apariția și răspîndirea în 
țara noastră a socialismului 
științific, a ideilor marxiste. 
Tradiția democratică din gîn- 
direa românească, intensa ac
tivitate pe tărîm teoretic des
fășurată de gînditori progre
siști și revoluționari au creat 
un climat favorabil răspîndirii 
ideilor socialiste, care, în ul
timele decenii ale secolului 
al XIX-lea, încep să pătrundă 
în instituțiile de învățămînt, 
cuprinzînd o mare parte a 
tineretului studios.

In a doua jumătate a se
colului trecut, o dată cu 
nașterea clasei muncitoare, 
se formează primele organiza
ții profesionale și cercuri po
litice ale muncitorilor, apar 
primele ziare muncitorești. 
Acțiunile greviste și demons
trațiile pentru revendicări e- 
conomice, pentru cucerirea 
zilei de muncă de opt ore și 
a dreptului de organizare, re
flectă gradul de dezvoltare a 
conștiinței politice de clasă a 
proletariatului.

Pătrunderea și răspîndirea 
ideilor marxiste în mișcarea 
muncitorească din România, 
experiența proprie de luptă 

și organizare a proletariatu
lui nostru, au determinat în- 
tr-o mare măsură atragerea 
treptată a tineretului pe ca
lea organizării, a acțiunilor 
cu caracter politic și reven
dicativ. Este perioada în care 
tineretul muncitor ia parte 
activă la luptele muncitorești, 
îndeosebi din principalele 
centre: București, Gluj, Plo
iești, Iași, Timișoara, Galați 
etc. Apar acum primele aso
ciații și cercuri studențești, ca 
„Societatea studenților medi- 
ciniști români" din București 
(1875), „Cercul socialist al 
studenților români de la 
Paris" ș.a., în al căror pro
gram erau înscrise revendicări 
privind reorganizarea pe baze 
noi a învățămîntului, condiții 
mai bune de viață și studii. 
Mulți dintre acești tineri — 
elevi, studenți, muncitori — 
s-au apropiat de mișcarea so
cialistă, fiind încadrați și ac- 
tivînd în cadrul organizații
lor politice și profesionale ale 
clasei muncitoare. Explicația 
acestui proces trebuie căutata 
în condițiile grele de muncă și 
viață a tinerilor muncitori, în 
atmosfera de nemulțumire ce 
domina instituțiile de învăță
mînt în acea perioadă, în ac
tivitatea susținută de propa
gare a ideilor socialismului 
desfășurată de cercurile so
cialiste și muncitorești.

Crearea, în 1893, a Partidu

lui Social-Democrat al Mun
citorilor din România a cons
tituit un moment de cotitură 
în istoria mișcării muncito
rești din țara noastră. Ince- 
pînd din acest moment, pro
blemele tineretului apar frec
vent în documentele progra
matice ale mișcării, punîndu-se 
tot mai mult accentul pe an
trenarea lui la acțiunile de 
luptă ale clasei muncitoare.

Caracteristic, pentru această 
nouă etapă, este conturarea, 
în mișcarea muncitorească, a 
ideii necesității organizării ti
neretului în organizații speci
fice, cu revendicări proprii a- 
cestei generații, și a educă
rii sale în spiritul principiilor 
socialiste. Din această perioadă 
darează primele acțiuni de 
creare a unei organizații a ti
neretului revoluționar. în 
iunie 1894, elevii tipografi din 
București creează „Cercul ele
vilor tipografi" — asociație ba
zată pe principiul de breaslă, 
a cărei existență a fost, însă, 
de scurtă durată. Cîțiva ani 
mai târziu, în noiembrie 1899, 
un grup de ucenici din ate
lierele Capitalei, lansează un 
apel prin care tinerii munci
tori erau îndemnați să urmeze 
exemplul lucrătorilor vîrst- 
nici, să se organizeze și, 
uniți, să lupte împotriva ex
ploatării, pentru respectarea 
demnității umane, pentru re- 
paos duminical, pentru edu

carea lor în spiritul luptei de 
clasă. „Cu fruntea sus, nu prin 
umiliri, să ne căpătăm îmbu
nătățirile de care avem nevoie 
— se arăta în acest apel. 
Singurul mijloc, singura noas
tră scăpare e: organizarea în 
societăți a elevilor din toate 
breslele".

încercările de a constitui o 
organizație a tineretului ex
ploatat au fost frînate de ac
țiunile „generoșilor", care, în 
1899, au dus la dezorganizarea 
vremelnică a P.S.D.M.R. A- 
ceastă lovitură nu a putut, 
însă, împiedica afirmarea în 
continuare a mișcării -munci
torești din România. Elemen
tele înaintate, grupate în 
cercurile socialiste „România 
muncitoare", au continuat să 
se ocupe de situația tineretu
lui, eforturile lor fiind con
centrate, în anii de la începu
tul secolului al XX-lea, atât 
spre refacerea organizațiilor 
muncitorești (partid și sindi
cate), cît și spre închegarea 
unei organizații revoluționare 
a tinerei generații.

Străduințele lor își vor găsi 
încununarea firească prin 
crearea, în 1908, a „Cercului 
uoenicilor" — prima organi
zație de clasă a tineretului 
din țara noastră.

C. PETCULESCU
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CRONICA
O avalanșă de apariții ale anu

lui 1968, dintre cele mai diverse 
ca preocupări, stiluri, modalități 
ne-a cam dezobișnuit de a ști să 
așteptăm cartea unei singure rea
lități, cartea cu temă unică a că
rei soartă să o contemplăm fără 
teama că în orice moment ea se 
poate transforma în altceva de- 
cît ceea ce este. Prozatorii, în
deosebi cei tineri, mai cred încă 
în temele indiferente mizînd 
mult, poate excesiv de mult, pe 
importanța speculației care, ea, 
ar fi mai importantă decît tema 
însăți. In acest fel s-a născut un 
soi de dispreț pentru problema
tica însăși a unei teme (firește, 
prin temă înțelegem ca întotdea
una o preocupare dominantă a 
prozatorului, oarecum o obsesie 
a lui, izvorîtă din caracterul par
ticular al meditației lui asupra lu
mii în oare trăiește). Dar un ase
menea mod de a privi „materia 
primă” a prozei face, în ultimă 
instanță, talentul inoperant. Din 

ZAHARIA STANCU:

ȘATRA
această cauză dacă multora din
tre cei mai tineri prozatori nu le 
putem nega talentul, le putem, 
în schimb, refuza cărțile. Aceste 
cărți (mai ales cele apărute anul 
trecut în colecția „Luceafăul") 
sînt în mare măsură goale de 
conținut, lipsite de obiect pro
blematic așa îneît ele sînt, cel 
mult, niște semne ale unui ta
lent ineficace, consumat în van. 
Romanele, în schimb, cele asu
pra cărora l-am informat la timp 
pe cititorul nostru, au demonstrat 
elocvent adevărul simplu că viața 
cu marile ei probleme este unica 
sursă de bună ori mare literatură. 
Atît Îngerul a strigat cît și 
'Animale bolnave sînt însă roma
ne In care obiectul nu se identi
fică cu semnificația, mai mult, 
cartea lui Fănuș Neagu conține 
un conflict fundamental între li
tera și semnificația sa. Din acest 
punct de vedere romanul lui Za
haria Stancu, Șatra, este singular, 
ți, fiind o apariție relevantă în
tre celelalte suocese ale prozei, 
iese ca structură din orice com
parație cu celelalte. Aoeasta pen
tru că Șatra este un roman în 
care semnificația (semnificațiile) 
nu depășește obiectul, adică ceea 
ce se spune. Istoria tragică a unei 
colectivități nomade puse în a- 
lertă de un cataclism social — 
războiul — este un fapt general 
suficient sieși care nu mai are 
nevoie să se transforme în alt
ceva în planul sensurilor deri

Grație..,

vate. E cazul să remarcăm cu 
această ocazie credința veche a 
autorului în puterea de a semni
fica a faptului, a vieții trăite, a 
marilor nenorociri umane cărora 
un elementar respect, dacă nu 
mai mult, le impune comunicarea 
sobră, de mare austeritate. Com
parația cu tragediile antice se 
impune pentru că una din calită
țile remarcabile ale romancieru
lui Zaharia Stancu este tocmai 
aceasta s austeritatea. Comunica
rea se face pe un ton lipsit de 
grație ori suplețe feminină, fap
tele sînt spuse cu convingerea 
că nu li se poate adăuga nimic, 
culese fiind de la marginea ex
tremă a rezistenței ființei umane. 
Șatra este pusă astfel să se po
vestească într-o agonie fără scă
pare. Oamenii ei încep să fie 
priviți ca niște morți. Primul care 
urmărește această agonie a unor 
marți este chiar autorul. De ace
ea el nu va fi nici sibilinic, nici 
aluziv, nici misterios ci direct, si- 

mulînd cu strania înghețare a 
comentariului o tragică indife
rență, cu atît mai cutremurătoare 
cu cît ea îi permite să observe vi
talitatea și exuberanța din ma
rea agorae a vieții șatrei. Roma
nul nu se poate povesti nu fiind
că n-ar fi doldora de scene, de 
dialoguri, de întîmplări tari, etc. 
dar pentru că realitatea lui esen
țială, această agonie și panioa de 
care e însoțită nu se pot povesti. 
Cum poate fi povestit acel obscur 
dar atotstăpînitor sentiment al 
lui Him bașa că dintr-un moment 
anume oamenii lui sînt destinați 
morții ? Și acești oameni mor în
cet, fiecare avînd o vagă presim
țire a acestei dispariții, fără a 
renunța la cumplitele lor obice
iuri, la nunțile și nașterile lor, la 
pedepsele și răsplățile lor, la toa
te „evenimentele” pe care sînt 
datori să le trăiască după cerin
țele legii lor tribale, pînă la ul
tima suflare. Războiul — această 
uriașă calamitate a secolului nos
tru — intră în viața închisă, de
terminată de legi fixe a șatrei în- 
tr-un chip nefamiliar imaginii 
comune. Mai mult decît că este 
război oamenii șatrei nu știu și 
totuși ei trăiesc o realitate mai 
teribilă decît dacă ar ști ce este 
războiul, cel pe care l-au știut 
milioane de oameni. Ei se apără 
de un dușman nevăzut, de o fan
tomă ce le întunecă implacabil 
destinul, se apără de nevăzuta 
idee a războiului pe care însă 

n-o pot cuprinde. Lor li s-a luat 
cea mai elementară șansă. Lipsa 
de conflict, de înfruntare cu 
cauza morții este tot ce poate fi 
mai inuman. Scoaterea din isto
ria care se face dar suportarea 
pînă la capăt a consecințelor ei 
este o lentă dizolvare a vieții 
însăși, un chin pe care șatra îl 
resimte în cele mai aprige mani
festări de vitalitate ca și în pra
gul încetării ființei. Incît, trimi
terea șatrei undeva într-o zonă 
neloeuită, departe de teatrul eve
nimentului echivalează cu o alt
fel de apropiere lentă de chiar 
focarul distrugerii. Cartea se ci
tește ca o fugă la întîlnirea ire
vocabilă cu cauza fugii I In fond, 
ea expune în ritm de epopee tra
gică ideea conținută în titlul al
tui roman al lui Zaharia Stancu : 
jocul cu moartea. Intuiția subiec
tului său i-a dat prozatorului, de 
această dată, siguranța tonului, 
înaintarea solemnă într-o viață a 
morții, dezinvoltura în mișcarea

ZAHARIA STANCU

epică spre o țintă dinainte știută. 
Romanul are astfel toate datele 
spre a se închide ca o cumplită 
tragedie în care nimic nu este 
imprevizibil fără numai reacțiile 
lăuntrice ale personajelor, jocul 
vitalității lor cu un adevăr mai 
tare decît legile care le înlesnesc 
vitalitatea. Lipsa de mister exis
tențial, de obscuritate epică, de 
melodie care să sune în contra
timp cu ceea ce spune romanul 
scot această carte din zona com
parațiilor cu cele care i-au însoțit 
apariția. Aceste „absențe”, însă, 
nu-i scad valoarea ci, dimpotrivă, 
o fac cu atît mai singulară, mai 
detașată de contextul literar. Este 
cazul ca, trecînd peste observa
țiile critice care i se pot face 
(îndeosebi asupra reminiscențelor 
de lirism exterior) să observăm 
faptul esențial că Zaharia Stancu 
a soris un roman fără subtext, 
un roman în care realitatea esen
țială izbutește să se comunice 
pînă Ia capăt cu aceeași forță de 
a ignora imprevizibilul și ambi
guitatea atît de scumpe prozei 
moderne.

c. stAnescu

(Urmare din pag. I) 

de liceu și foarte pasionat de 
matematică, dar fervoarea cu 
care profesorul nostru ne dez
văluia la orele de română și 
mai ales în cadrul oferit de 
orele de dirigenție, splendorile 
poeziei, m-au fermecat și omul 
acesta mi-a dezvăluit conținu 
tul real al ideii că a fi profe
sor este în primul rînd o voca
ție, nu o profesie".

Cu poetul Mihail Cruceanu 
am discutat in ziua cmd, 
deosebit de tînăr, împlinea 
virsta de 81 de ani. „Bună 
parte dintre foștii mei elevi 
sînt azi bunici. De curînd am 
participat la întîlnirea emoțio
nantă a aniversării a 50 de 
ani de la absolvirea liceului a 
unei promoții căreia i-am fost 
diriginte. Absolvenții școlii su
perioare de comerț din Cra
iova, din anul 1916, au plecat 
de pe băncile școlii direct pe 
timpul de luptă. Uitîndu-mă 
după atîția ani, cu prilejul a- 
cestei aniversări, la bătrîneii 
adunați acolo, ii vedeam pe 
elevii mei de odinioară și mă 
gîndeam la șotiile lor de 
cîndva, socotite de unii obrăz
nicii. Nu, eu n-am avut nici
odată elevi obraznici; am în
țeles că adolescenții au doar 
aerul de a fi obraznici. Eu 
m-am adresat întotdeauna ele
vilor mei cu același respect cu 
care m-am adresat oamenilor 
pe care-i stimam cel mai mult. 
Pentru că îi stimam într-ade- 
văr și ei simțeau lucrul acesta. 
Or, nimic nu obligă mai mult 
pe om decît încrederea pe care 
i-o acorzi".

Conferențiarul universitar 
Tiberiu Roman, vorbind des
pre dirigintele său, profeso
rul de istorie Andrei Nițulescu 
ne spune : „Cred că, în primul 
rînd, îi păstrez amintirea pen
tru că ne punea să facem sin
guri o mulțime de lucruri, era 
sever și, în același timp, apro
piat de noi. Petrecea foarte 
mult timp în mijlocul nostru,

CINEMATOGRAFE
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 ; 16,30 ; 18,45 ;
21) ; București (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

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

ASTA SEARA MA 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 țâ
rele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 : 
20,45).

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFlRȘITUL SATURNULUI

rulează la Capitol (orele 9—
16.15 în continuare ; 19,45).

BECKET
rulează la Festival (orele 9,30 ;
13 ; 16,45 ; 20) ; Modern (orele
10 ; 13 ; 16,30 ; 20).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează la Victoria (orele 9;
11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19 ; 21).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16 ;
18.30 ; 21) ; AVENTURA (ore
le 8,30 ; 11 ; 13,30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9;
12.15 ; 16 ; 19,30) ; Grlvița (ore
le 10 : 13 : 16 : 19.30) : Floreas- 
ca (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Lumina (orele 8,45 ;
16.30 : 18,45 : 20,45).

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 aeril)
rulează Ia Dacia (orele 8,45 ;
20 în continuare) ; Giulești (o- 
rele 15,30 ; 19,30) : Popular (o- 
rele 15,30 ; 19).

MADE IN ITALY
rulează la Bucegi (orele 9;
11,15; 13,30; 16;. 18,15).

HEROINA
rulează la Unirea (orele 15,30 ;
20,30).  

mergeam împreună la confe
rințele ateneelor, la specta
cole, și după aceea știa să ne 
stimuleze, să arunce o sămînță 
generatoare de dezbateri de 
idei, la care el, pe nesimțite 
era prezent învățîndu-ne să 
alegem binele de rău".

Iată deci că. de fapt, profe 
sorul diriginte rămâne în a- 
mintirea elevilor săi prin im
presia puternică pe care cali
tățile umane, personalitatea sa PERSONALITATEADIRIGINTELUI
le reflectă și care-l situează 
în rîndul modelelor.

Cînd profesorul de matema
tică Tiberiu Roman a pronun
țat la un moment dat dictonul 
latin: „Primus inter pares" 
am zîmbit și răsfoind carne
tul de însemnări i-am arătat 
fraza notată identic în expri
marea poetului Mihail Cru
ceanu.

— Cînd spun primus inter 
pares, mă gîndesc la diriginte 
ca la omul care încheagă și 
orientează acțiunea pedago
gică unitară a colectivului de 
profesori al clasei. Fiecare 
clasă are o configurație a sa, 
o personalitate proprie și în 
raport cu aceasta munca pe
dagogică se diversifică. Iar 
profesorul Mihail Cruceanu 
întregește ideea: „Consider 
dirigintele ca un părinte sen
sibil și atent al clasei. Omul 
cel mai apropiat de fiecare co
pil în parte și de toți la un

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

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

CĂDERE A IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 19).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
rulează la Volga (orele 13,45 ; 
16: 18,15; 20.30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Viitorul (orele 18). 
VARA FIERBINTE

rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 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 ; 16 ; 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 16;
20) .

PROFESIONIȘTII
rulează la Tomîs (orele 9;
15,45 ; 18,15 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Flacăra (orele 15,30;
20.30) .

VERA CRUZ
rulează la Arta (orele 9;
15,45 ; în continuare 18 ; 20,15).

SUFLETE TARI (ambele serii)
rulează la Vitan (orele 15,30; 
19).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Rahova (orele 15.30 ;
20.30) .

URLETUL LUPILOR
rulează la Flamura (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Pacea (orele 15,45 ;
18 ; 20,15).

DUELUL LUNG
rulează la Crîngași (orele 
iC,'" : 18 ; 20,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO 
rulează la Cosmos (orele 16 ; 
18 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Ferentari (orele
15.30 : 18 ; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE in premieră

rulează la Timpuri Noi (orele 
9 ; 21 în continuare). 

loc. Mi se pare important în 
acest raport, ca dirigintele, să 
fie mereu alături de copii. Su
perioritatea profesorului tre
buie să fie simțită de copil 
prin intransigență, dar și prin 
capacitatea sa de înțelegere. 
Cred că dirigintele trebuie să 
fie primul dintre profesorii 
clasei, care reacționează exi
gent în fața abaterilor, dar 
care le sancționează ju
decind faptele, raportîndu-le 

gravitatea . la specificul și per
sonalitatea fiecărui copil în 
parte".

Se spune că dirigintele tre
buie să fie un fel de președinte 
al consiliului pedagogic ai pro
fesorilor clasei, consiliu care, 
se pare, azi, nu mai este cons
tituit în școli, dar care după 
opinia mea, își avea rostul său 
măcar și pentru că obliga pro
fesorul să-și acorde răgazul 
unei preocupări individuale 
mai adînci cu privire la elevii 
săi.

Idee foarte prețioasă, du
pă părerea noastră. înche
garea colectivului de profesori 
ca un consiliu al clasei patro
nat de diriginte este o feri
cită soluție de a solicita cadre
lor didactice să acționeze uni
tar pentru realizarea unor o- 
biective instructiv-educative.

Discufia despre conținutul 
orei de dirigenție nu se poate 
reduce strict la această pro-

TILEVIZim
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PROGRAMUL I
11,00 — Limba germană. Lec

ția a 37-a (reluare).
11.30 — TV. pentru specia

liști. Legumicultura.
12,00 — TV. pentru specia

liști. Medicină. Tra
tamentul cu hormoni 
glicocortlcoizi (relua
re).

12,80 — închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi Consul

tații la fizică (clasa a 
XlI-a). Tema : Ma
șini electronice de 
calcul.

18,05 — Limba rusă. Lecția a 
39-a.

18.30 — Studioul pionierilor :
„Iarna pe uliță"

19,00 — Telejurnalul de sea
ră. Buletinul meteo
rologic.

19.40 — Medicul vă sfătuieș
te. Știți să dați pri
mul ajutor ?

20,00 — Roman foileton: For
syte Saga" (X).

20.50 — „Minte sănătoasă...
corp sănătos" — emi- 
siune-concurs cu pre
mii. Temele : „Emil 
Racovlță" șl „Călăto
rie în Cosmos".

21.50 — La zi. Dinamica so-
cial-culturală.

23,20 — Seară de romanțe 
„Noapte de Ianua
rie". Soliști : Teodora 
Lucaciu și Constan
tin Drăghici.

22.40 — Lira — „De dra
goste". Versuri în 
lectura autorilor.

22,55 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II.
20,00 — Telex TV.
20,05 — Concertul orchestrei 

simfonice a Radiote- 
leviziunii. Dirijor : 
Kurt Mazur (R.D.G.). 
Solist : C o r n e 1 i u 
Gheorghiu. In pro
gram : Trypticon, de 
O. Reinhold (primă 
audiție). Concertul 
pentru pian și or
chestră KV. 449, de 
Mozart.

20.50 — Desene animate. 
21,00 — „O samă de cuvinte".

Barbu Delavrancea.
21.30 — Film artistic ..Noap

tea nuntii în ploaie". 

porție. „Gîndesc — spune Gh. 
Gussi, că undeva în hățișul 
vorbelor se pierde esențialul. 
Viața cotidiană e plină de în
tîmplări și fiecare întîmplare e 
semnificativă într-un fel sau 
altul. Rezolvarea problemelor 
curente ale vieții clasei devine 
în ultimă instanță, o chesti
une de atitudine, de educație, 
de ținută morală. De o tema
tică tipărită și de lecții model 
de dirigenție au nevoie, cred.

numai acei profesori care nu 
găsesc în ei suficientă sub
stanță ca să poată susține dia
logul cu tineretul de la înălți
mea catedrei".

Părerea tovarășului Mihail 
Cruceanu confirmată în prin
cipiu de experiența sa didac
tică, continuînd ideea: „Poe
zia se sperie de declamație și 
adevărul de predică. Predica 
te face să căști și dintr-udată 
adevărurile, semnificația mo
rală a lucrurilor se diminu
ează. Prin dezbatere, realizez 
trăirea unor sentimente auten
tice care modelează, fără doar 
și poate, caracterul copilului", 

profesorul emerit Mihail 
Cruceanu conchide: „Temati- 
cile alese artificial dintr-un 
îndrumător oricît de bun ar 
fi acesta, planificarea lor la 
un început de an sau chiar 
de trimestru, repetate la un 
număr de clase din școală și la 
multe clase din țară ml se 
pare a fi nu numai un proce

Prin atelierele secției de restaurare ale Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România

TEATRE
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Opera română : SEARĂ 
VIENEZĂ — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — ora
19,30 ; Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (sala Come
dia) : ENIGMA OTILIEI — 
ora 19,30; (sala Studio): TRO
IENELE—ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie : NICNIC — ora 
20 ; Teatrul Mic : OFIȚE
RUL RECRUTOR — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI 
RAMEAU — ora 20 ; (sala 
Studio) : SFÎNTUL MITICA 
BLAJINU — ora 20 ; Tea
trul „O. I. NOttara" (sală 
M a g h e r u) : ECHILIBRU 

deu artificial și funcționăresc, 
ci și o practică care ucide con
tactul de comunicare ine. o 
menească, obligatorie și esen
țială în munca de educație, 
Cunoștințele se transmit în ca
drul fiecărei lecții, dar ora de 
dirigenție, consider că trebuie 
să fie o oră de dezvăluiri și, 
poale, repet, o oră de dez
bateri, de formulare de ati
tudini și nu de referate făcute 
din citate copiate și puse cap 
la cap.”

„Mă gîndesc la o oră de di- 
rigenție cu totul aparte, pe 
care a ținut-o profesorul Ti
beriu Roman, ne spune învă
țătoarea Ionuț Angela, care 
i-a fost elevă. Ne-am propus 
să vorbim despre stele și 
ne-am intiln.it seara, tîrziu. să 
privim cerul și cu toate că 
profesorul nostru diriginte ne 
preda și astronomia, in seara 
aceea regină a fost poezia. 
Cred că a fost cel mai bun pri
lej să ne cunoaștem, și eu 
azi, ca învățătoare mă gîndesc 
adesea că poate în noaptea a- 
ceea mi-am ales cariera pen
tru că, precis în noaptea aceea 
am învățat să privesc în su
fletul omului".

Discutînd cu profesorul Ti
beriu Roman despre expe
riența sa și actuala tendință 
a organizării orelor de diri
genție îi aflăm părerea : „Cred 
totuși că nu este rău să existe 
un plan orientativ al tematicii 
orelor de dirigenție, dar el ar 
trebui axat neapărat pe spe
cificul fiecărei clase. Toate a- 
cele teme închinate unor ani
versări și comemorări ar pu
tea să fie dezbătute într-un ca
dru mai larg, cu participarea 
claselor paralele sau apropia
te, in felul acesta ora de diri
genție ar rămtne clasei pentru 
problemele ei cotidiene".

Evident, ora de dirigenție 
trebuie organizată tn așa fel 
incit ea să reflecte relația e- 
sențială DIRIGINTE-ELEV, 
ori relația aceasta este o re
lație strict etică, umană.

FRAGIL — ora 19.30 ; (sala 
Studio) : SCAUNELE — ora 
20 ; Teatrul Giulești: 
CURSA DE ȘOARECI — ora
19,30 ; Teatrul „Barbu Dela
vrancea” : DOAMNA DE LA 
MAXIM — ora 20 ; Studioul 
I.A.T.C. : R.U.R. ■ ora 20 ; 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) • SPEC' 
TACOL NOCTURN „9’/a“ 
— ora 21,30 ; (sala din str. 
Academiei) : A FUGIT UN 
TREN — ora 15 : Teatrul „C. 
Tănase” (sala Savoy) : CA 
LA TANASE — ora 19,30 ;
(sala din Calea Victoriei 174): 
MEXICO-MELODY — ora 
19,30.

Am asistat la cîteva seri dis
tractive simbăta și duminica la 
Casele de cultură bucureștene, 
am stat de vorbă cu mulți par
ticipant! și cu cîțiva condu
cători ai acestor instituții și, 
cu amărăciune trebuie s-o spu
nem, am observat că seri
le distractive au un statut 
de cenușăreasă pe agenda de 
lucru a caselor de cultură. Cei 
ce conduc activitatea acestor 
case sînt oricînd gata să-ti aș
tearnă sub priviri teancuri în
tregi de documente privind des
fășurarea muncii artistice șl de 
Informație culturală, diplomele 
obținute de formațiile lor la 
concursurile republicane sau 
internaționale — rezultate, une
ori, remarcabile — dar nici 
unul dintre directorii ou care 
am discutat nu a amintit, nici 
măcar in treacăt, de o preocu
pare expresivă în legătură cu 
organizarea și desfășurarea se
rilor distractive.

Am fost trei seri la rînd — de 
două ori sîmbăta, și Intr-o du
minică — la Casa de cultură a 
sectorului VI, si în afară de 
dans si pauze nu am văzut și 
nu am auzit nimic tn stare să 
justifice reclama de la poartă 
care te poftea la o „seară dis
tractivă". Aici nu există nici 
rnăfatt o masă cu fotbal meca
nic, și, în pauze, după o bere, 
tinerii, că să nu se plictisească, 
joacă un fel de bîză... Unul din
tre obișnuiții casei a inventat un 
alt joc : o piuliță în care se 
plimbă un tambur prevăzut cu 
un elastic ; Invîrtind cu o anu
mită îndemînare tamburul, elas

ticul poate fi prins de un cui as
cuns în fundul piuliței $1 atunci 
trăgînd puțin tamburul în afară 
și dîndu-i drumul, mașinăria 
face frumos : pac I — și cine 
reușește cîștigă pariul.

Poate că acest aspect cenușiu 
al serilor distractive este și el 
vinovat pentru neplăcutele și, 
uneori, gravele incidente care 
au loc la sediul Casei de cultură 
a sectorului VI. Aici, am fost 
martori, într-una din aceste 
„seri distractive", la o scenă 
mai mult decît penibilă : o în
căierare între cîțiva tineri în 
stare de ebrietate ; și — pen
tru că faptele se petreceau în 
incinta casei — a fost solicitat 
ajutorul organelor de miliție. 
După două săptămîni, cînd con
ducerea casei ne-a asigurat că 
s-au luat toate măsurile pentru 
prevenirea unor astfel de fapte 
huliganice, mi-a fost din nou 
dat să văd o nedemnă și ruși
noasă dezlănțuire : cîțiva tineri 
(cit mi-e de greu să întrebuin
țez aici acest cuvînt I) au în
conjurat mașina unor turiști, 
încercînd s-o răstoarne și hui
duind din străfundul rărunchi
lor. Nimeni nu a intervenit, 
deși faptele se petreceau la nu
mai cîțiva pași de la intrarea 
casei de cultură. In această 
privință, portarul casei ne-a dat 
informații prețioase asupra 
preocupărilor precis spatiali- 
zate ale instituției „dacă se-n- 
tîmplă aici, în casa de cultură, 
chemăm miliția șl se face or
dine. După ce au ieșit pe ușă, 
treaba lor, pot să se omoare 
dacă-s proști, nu ne mai inte

resează". Conciziunea și clarita
tea aserțiunii ne scutește de 
orice comentarii.

Bineînțeles, serile acestea lip
site de antren nu scuză faptele 
celor ce sfidează regulile de 
conviețuire ale societății noas
tre, nici moleșeala sau atltudi- UMBRE ECRANUL VESELIEI
nea de crainici sportivi a celor 
ce le privesc. Trebuie să spu
nem că eficacitatea educativă a 
caselor de cultură în care au loc 
asemenea manifestări huliganice 
este nulă, că organizatorii unor 
astfel de seri cu „incidente" do
vedesc comoditate și lipsă de 
entuziasm în elaborarea unui 
program potrivit cerințelor ti

nerilor. Pe de altă parte, trebu
iesc luate măsuri pentru pune
rea hotărîtă la punct a oricăror 
încercări de felul celor amintite.

Aceeași lipsă de interes 
pentru crearea unei atmosfere 
de destindere colectivă într-un 
sens superior de cultură și 

de bun gust, l-am obser
vat și la Casa de cultură 
a tineretului din sectorul V. La 
această casă, care și-a luat un 
nume expresiv : „Tehnic-Club", 
te-ai fi așteptat să dai de sur
prize tehnice pline de inventi
vitate. Cînd colo, intri într-o 
sală imensă, luminată difuz, 
fără urmă de amenajare. Cîți- 

va tineri își amintesc că u- 
neori au loc niște „momente 
vesele" ; nouă însă nu ne-a 
fost hărăzit privilegiul de a 
gusta așa ceva. In pauze se 
fac plimbări prin sală sau pe 
la bufetul improvizat, — un bar 
și cîteva scaune. Fiindcă-s foartePE

Despre așa-numitele „seri distractive" 

organizate la casele de cultura din Capitală

puține, tinerii stau cîte doi-trei 
pe un scaun, fumează, aruncă 
mucurile pe jos ; în jurul sca
unelor. odată cu grămezile de 
mucuri, se adună armate de 
sticle de bere. E un aspect în 
totală contradicție cu profilul si 
scopurile casei de cultură. Negli
jența prezidează și în „organi
zarea" casei de cultură a 

sectorului V, unde bufetul este 
mimat de un fel de chioșc sără
căcios, cu marfa — sucuri si ți

gări — aranjată cam alandala, 
ca și la Casa de cultură a 
sectorului VI, din bufetul căreia, 
din lipsă de scaune, sticlele mi
grează spre sala de dans, unde, 
de sub bănci, admonestează pi
cioarele mai neatente fată de 
venerabila lor goliciune.

Recurgerea la colaborarea u- 
nor artiști consacrati pentru în
viorarea acestor seri nu poate a- 
vea. totuși, sorti de izbîndă fără 
o solicitare realistă a acestora, 
fără alegerea acelora care au 
posibilitatea să vină la casa de 

cultură „nu între două trenuri" 
dar ca invitați care pot să-și de
dice o seară tineretului care-i 
cunoaște și-l aplaudă.

Unul dintre aspectele care 
ne-au șocat în cursul raidului 
nostru a fost acela că tinerii ve- 
nițl sîmbăta sau duminica la 
casa de cultură nu cunosc, tn 
majoritatea cazurilor, nimic din 

activitatea instituției de cultură 
în care au intrat să se distreze. 
Firește, monotoniei și lipsei de 
activitate nici nu li se poate 
face publicitate.

Echipele artistice și diferitele 
cercuri — evidențiate, unele, pe 
plan național sau chiar peste 
hotare — nu dau, decît cu 
foarte rare excepții, nici un 
spectacol la sediul lor. Or, a- 
ceste echipe și cercuri ar 
putea constitui elemente care 
să coloreze puternic serile 
deocamdată cenușii, de sîm- 
bătă și duminică, să le to
nifice nu numai sub aspec
tul culturii, dar și al divertis
mentului. Ni s-a invocat, de că
tre unii interlocutori, motivul 
că spectacolele artistice ar 
goni publicul, deși cei care 
au- făcut afirmația au recu
noscut că nu au încercat 
asemenea „experimente". Dacă 
în cătunele cele mal îndepărtate 
(în care există și cinema, și ra
dio. și televizoare !) se poate 
prezenta de către amatori o pie
să de teatru — și de multe ori 
piesa este aceea care aduce pu
blicul pentru bal, nu invers — 
nu e oare o jignire pentru tine
rii din Capitală să-i credem 
inapti de a gusta un spectacol 
de calitate ?

Practica arată altceva. Nu 
de spectacole fug tinerii, ci de 
spectacole slabe, fără nici o le
gătură cu preocupările șl cu 
starea lor de spirit si, trebuie 
să recunoaștem, sîmbătă și du
minică omul nu prea are chef 
să vadă șl să asculte orice, el 
cere lucruri bune și foarte bune, 

Iar dacă nu i le oferi, el se poa
te îndrepta aricind spre alte sur
se de distracției Totuși, cu toată 
dezvoltarea rețelei tehnice și 
artistice specializate a difuziu
nii mijloacelor de agrement, ma
nifestările în cadrul casei de 
cultură își mențin un avantaj 
compensatoriu încă neîndeațuns 
de bine exploatat : posibilitatea 
participării directe a celor pre- 
zenti la spectacolul ce li se pre
zintă. participare care îmbracă 
cele mai diverse forme. De ace
ea, cu cit conducerile caselor 
de cultură vor ști să se sprijine 
pe nivelul superior a) gustului 
celor ce le frecventează să-l 
educe și să-i mărească puterea 
de influențare asupra celorlalte 
niveluri, cu cît aceste case, prin 
stilul lor de muncă, se vor do
vedi mai ingenioase în captarea 
energiilor si inițiativelor pozi
tive. cu atît ele vor putea să-sf 
creeze mai repede un nucleu 
stabil și activ, atit în cadrul ac
tivităților diurne, cît și tn ca
drul serilor distractive. Drept 
exemplu in acest sens poate ser
vi activitatea ateneului tinere
tului. fosta casă de cultură a 
tineretului din sectorul I. unde 
serile distractive sînt numai 
o bucurie pentru toti nartici- 
pantii. dar și o creație a tuturor.

Atributul acestor ..seri dis
tractive" trebuie să fie justifi
cat printr-o mai intensă preocu
pare metodică, științifică, de se
lectare a predilecțiilor si organi
zare amănunțită a fiecărui pro
gram al serilor distractive.

FLORIN CAUA

intiln.it


SCÎNTEIA TINERETULUI

TELEGRAMĂ
Tovarășii Janos Kâdâr, Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 

și Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Ungare, au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Comitetului Central al P.C.R., Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă in 
care se spune : Vă mulțumim sincer pentru condoleanțele 
exprimate de dumneavoastră cu ocazia catastrofei de cale 
ferată ce a avut loc in țara noastră.

• MIERCURI, Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, a primit delegația U- 
niunii Tineretului pentru Elibe
rare din Vietnamul de sud, con
dusă de Nguyen Thuan Hoa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Uniunii Tineretului pentru 
Eliberare din provincia Saigon- 
Cholon, care la invitația C.C. al 
U.T.C. a vizitat țara noastră.

In cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, membrii delegației 
au vorbit despre lupta hotăiită 
dusă de tineretul vietnamez ală
turi de întregul popor împotriva 
agresorilor americani. De aseme
nea, a avut loc o informare re
ciprocă asupra 
posibilităților de 
colaborării dintre 
ganizații.

activității și a 
dezvoltare a 

cele două or-

Din nou la Camping-clubul elevilor
(Agerpres)

din Capitala
In vâră, fntr-una din paginile 

ziarului nostru consemnam naște
rea unei inițiative, pe cit de utili, 
pe atît de interesantă : Camping- 
clubul elevilor din Capitală, care, 
la prima vedere, părea un obiș
nuit cerc turistic, dar, cercetând 
mai atent lucrurile, era vorba, în 
exclusivitate, de un singur aspect 
al activității turistice și anume, 
excursia-camping. Revenim as
tăzi în mijlocul temerarilor dru
meți cu intenția de a face o suc
cintă trecere în revistă a activi
tății desfășurate în scurta perioa
dă de timp, a îndeletnicirilor ac
tuale și de viitor ale acestui ori
ginal club.

Rucsacul este doldora de amin
tiri proaspete și se golește pe în
delete la masa discuției. Așadar, 
Piatra Craiului, Paring, Făgăraș, 
litoralul. Pentru elevii bucureș- 
teni, acestea au însemnat trasee

schiului și sănlușului, precum și 
staționarea mai îndelungată, în 
vacanța de iarnă, în taberele de 
odihnă destinate elevilor. în a- 
cest timp. însă, baza activității o 
constituie complexa pregătire pen
tru sezonul estival următor. Re
încep, astfel, colocviile teoretice 
pe marginea aspectelor pe care 
le implică turismul-camping — 
de la selectarea echipamentului, 
orientarea în natură și pînă la in
stalarea cortului și pregătirea 
hranei — discuțiile cu alpiniști și 
alte cadre competente. O parte 
din membrii clubului urmează în 
prezent cursurile de organizatori 
și conducători de excursii, iniția
te de către comitetul municipal 
U.T.C. Totodată, se pregătesc 
ecusoanele, noile legitimații (în 
care vor fi trecute excursiile rea
lizate, ca și cele ce urmează a se 
desfășura) se face revizia echipa-

• PRIN DECRET al Consi
liului de Stat, tovarășul Con
stantin Stănescu a fost numit în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi 
cii Socialiste România în Repu
blica Irak.

• EDITURA ȘTIINȚIFICA 
tipărește anul acesta două dic
ționare realizate pentru prima 
oară în literatura noastră de spe
cialitate : „Dicționarul de ex
presii șl locuțiuni românești" și 
„Dicționarul de terminologie li
terară". Primul selectează un 
mare număr de expresii și locu
țiuni — nu și proverbe — cu 
explicația sensului sau a sensu
rilor pe care le au, iar celălalt 
tratează monografic principalii 
termeni de teorie și istorie lite
rară, stilistică și folclor.
• •••••

După turneul

Chemarea Consiliului popular județean Galați adresata
Consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii

din municipiile, orașele și comunele patriei noastre

Activitatea turistică pe traseul 
unui experiență

inedite, zone neexplorate încă pe 
de-a-ntregul. Pentru că, una din 
devizele clubului în activitatea 
de pînă acum înseamnă străbate
rea punctelor mai puțin cunos
cute, descoperirea de itinerarii 
rri, adeseori dificile, dar pline 
«C satisfacții.

Drumețiile au constituit astfel 
cea mai bună verificare a cu
noștințelor cîștigate în prealabil, 
în cadrul consfătuirilor teoretice, 
al studiului de specialitate, de
monstrațiilor practice și dialogu
lui susținut cu specialiști în ma
terie. Au fost efectuate, astfel, 11 
excursii, la care au participat - 
proximativ 600 de elevi. Iată, dar, 
un bilanț, o primă experiență a- 
cumulată care permit o perspecti
vă favorabilă asupra activității de 
viitor.

în această perioadă, cea a sezo
nului alb, activitatea membrilor 
clubului este marcată de acțiuni 
mai puțin de specialitate, dar 
specifice anotimpului: partici
parea la excursii de scur
tă durată pentru practicarea

mentului, a întregului material în 
dotare, pentru ca o dată cu pri
măvara, expedițiile să reînceapă 
nestinglierit. Au fost fixate, pînă 
acum, două puncte permanente 
de camping : la Poiana Izvoarelor 
și pe litoral. Alte trasee se află 
în dezbatere, spre o selectare cit 
mai judicioasă.

Un obiectiv important îl consti
tuie și creșterea numărului mem
brilor camping-clubului. După 
cum ne mărturiseau profesorii 
Paul Sfelian și Virgil Ionescu — 
principalii inițiatori și animatori 
ai activității — acest lucru se fa
ce pe baza unor criterii riguroa
se. Primirea legitimației de mem
bru al camping-clubului înseam
nă trecerea unui adevărat exa
men : sînt verificate cunoștințe de 
geologie și geografie, de orienta
re și acordare a primului ajutor, 
deprinderile practice. O asemenea 
inițiere se desfășoară deja în ca
drul unor licee, unde funcționea
ză filiale ale clubului, urmînd ca 
numărul lor să se extindă.

EMIL TEPEȘANU

ȚURȚURUL PERSONAL
(Urmare 

din pag. I)

gint, de o lntorto- 
chelere plină de mil
ter. Adevărate 
cade, 
cortine 
iederi 
de cositor 
ceau in soare. M-am 
uitat mai bine, par
că și cu puțină in
vidie. Bine 
sta acestor 
verzui, 
estompa 
parcă 
lucrului 
grabă 
Doamne 
ziceam, numai că 
la o observare mai 
atentă am consta
tat realitatea : nu 
un arhitect lucrase, 
lucrase Baba Iarna. 
Sub streșini apăru
se țurțurul perso
nal, dinții de bale
nă ai 
sulițele 
rlior.

Ml-am 
bine

cas-
adevărate 

de platină, 
paradislace 

strălu-

le mal 
sticle 

marine sub 
albului, 

leftlnătatea 
făcut In 

mai pierea, 
ajută! Îmi 
numai

streșinilor, 
acoperișu-
pus mai 

căciula pe o 
ureche și-am luat-o 
prudent pe mijlo
cul drumului, eu un 
ochi la ghiața de 
sub t&lpl șl cu unul

la avalanșa rigidă 
de sus. Cum scapă- 
tă soarele incep să 
am vertigli. Din văz
duh ie aude nn sgo- 
mot surd de cutre
mur. Calota polară 
a lui ianuarie o la 
la vale și avem 
chilipirul să ajun
gem la spital. Cite 
un temerar s-a su
it pe lingă coșuri și 
luptă eroic ou nea- 

sub o 
ger, dar 

acești in- 
Puțini,

ua strinsă 
copcă de 
cîți sînt 
drăznețl ? 
foarte puțini. Res
tul stau lingă sobă, 
bagă cărbuni și as
cultă răsuflarea tih
nită ai 
el Sfintul 
mai 
aer 
ne 
din 
că a .
deszăpezire pe străzi 
de ce să nu se urce 
Infanteria și 
coperiș 7 
leții 
pețl 7 
bule 7 
ce ne

Miine,
o să se semene ce-

focului. Dă 
l o ploaie, 

vine un val de 
cald, de ce să 
perpelim așa 
nimic 7 Păi da- 
ieșit armata la

pe a- 
Sînt bă- 

dotați cu lo- 
Au ce le tre- 

Atunci, noi 
băgăm 7 

poimline

nușe cu tancul pe 
trotuare și dacă o 
să mal fie vreme o 
să se aducă șl cite 
o carieră 
In 
Noi 
să 
că organizare, după 
cum se vede, exis
tă. Pe clnd o mină 
de ajutor la spartul 
lemnelor și la aprin
derea
Dar 
o s-o 
noi la

Fină 
care, 
avem, 
cu o praștie pe țur
țurul personal. Cum 
iese cite 
puturos 
Zbang! 
orga de 
creștet, 
uita și i 
poate o

de nisip 
flecare poartă, 

trebuie numai 
avem răbdare,

surcelelor 7 
plapuma cine 

tragă peste 
culcare 7 

s-o stabili 
ce obligații 

eu m-aș pune

> unul mai 
din casă : 

Să-l cadă 
glilață pe 

poate 
el in
pune

s-o 
sus, 

____  _ . mina 
pe mătură, pe prăji- 

o 
șl o să-și cu- 
dinaintea ca- 

ar trebui 
facă, fără soma- 
_.!.j gospodar 
mintea întreagă, 

de alta, dar are

nă, pe ce nalba 
pune 
rețe 
sei, cum 
să 
ții, orioe 
cu 
Nu 
copii, are soție, are... 
ce nu are...

Din Chemarea Consiliului 
popular județean adresată tu
turor consiliilor populare, către 
toți oamenii muncii, locuitori 
ai municipiilor, orașelor și co
munelor patriei noastre, des
prindem :

1. îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor pianului de produc
ție și prestări de servicii in 
unitățile industriei locale, de 
gospodărie comunală și loca- 
tivă, a planului de investiții și 
construcții-montaj prin :

— Realizarea unui volum de 
producție și prestări de servi
cii peste prevederi în valoare 
de 3,6 milioane lei.

— Economii suplimentare la 
prețul de cost de 2,8 milioane 
lei.

— Sporirea acumulărilor bă
nești cu peste 5 milioane lei.

— Asimilarea de către in
dustria locală a 50 produse noi 
în scopul satisfacerii cerințelor 
populației cu mărfuri de uz 
casnic și gospodăresc.

— Creșterea volumului pres
tațiilor către populație cu 2 la 
sută.

— Executarea prin muncă 
patriotică a unor lucrări în va
loare de circa 7 milioane lei la 
construcția falezei și plajei 
Brateș.

— Reducerea cu 30 zile a du-

ratei de execuție a obiectivelor 
social-culturale, gospodărești și 
edilitare. Predarea cu 30-50 
zile înainte de termenul plani
ficat a 300 apartamente. Reali
zarea unui cost mediu pe apar
tament lncluzînd toate catego
riile-" sub 33 000 lei, ceea ce va 
permite oonstruirea cu circa 
700 apartamente mai mult decît 
în 1968.

Consiliul popular județean 
va mobiliza populația sătească 
la gospodărirea mai bună a ce
lor aproape 21 000 ha islazuri 
comunale. Se vor organiza ac
țiuni de masă pentru curăți
rea întregii suprafețe și ferti
lizarea a 6 000 ha din această 
suprafață. Se vor organiza ta
bere de vară pentru animale, 
fîntîni, asigurîndu-se un pășu- 
nat rațional. Pentru aceste ac
țiuni se vor executa 290 000 
ore muncă patriotică.

— Cele 306 ha ocupate de 
ape stătătoare nefolosite vor fi 
transformate în amenajări pis
cicole simple care vor produce 
anual circa 60 000 kg pește.

II. îmbunătățirea deservirii 
populației de către rețeaua co
merțului de stat și cooperatist, 
unitățile prestatoare de servicii 
și de asistență medicală prin :

— Modernizarea și înființa-

rea a 12 unități comerciale 
prin folosirea creditelor de mi
că mecanizare fn valoare de 
3 milioane lei. Darea în folo
sință, în municipiile Galați șl 
Tecuci, a noi spații comerciale 
care să însumeze 4 000 m. p. 
Ridicarea pregătirii profesio
nale a peste 1 200 lucrători din 
comerț prin cursuri de Instru
ire de scurtă durată.

— Darea în folosință în me
diul rural a 9 magazine și în
ființarea a 100 secții prestări 
servicii ale cooperației de con
sum.

— Diversificarea serviciilor 
de către cooperația meșteșugă
rească, care va înființa, în 10 
comune, puncte deservite de 
ateliere mobile pentru repara
rea articolelor de uz casnic și 
folosință îndelungată.

— Extinderea rețelei de elec
trificare la sate cu 40 km peste 
prevederi. Cu sprijinul electri
cienilor autorizați din coopera
tivele agricole vor fi racorda
te la rețea încă 5 000 gospo
dării sătești.

— îmbunătățirea asistenței 
medicale, îndeosebi a profila
xiei, prin intensificarea contro
lului unităților medico-sani- 
tare, utilizarea judicioasă a 
fondurilor pentru medicamente, 
pentru folosirea cit mai efici-

entă a aparaturii șl instrumen
tarului din dotare.

III. Buna gospodărire și în
frumusețare a orașelor și sate
lor prin :

— Creșterea nivelului edili- 
tar-gospodăresc al tuturor lo
calităților prin mobilizarea ma
selor largi de cetățeni la în
trecerea patriotică pentru exe
cutarea în acest an a unui vo
lum de lucrări în valoare de 
100 milioane lei, materializate 
în realizarea albiei pîrîului Te- 
cucel pe o lungime de 3 km, 
construirea unui stadion cu 
3 000 locuri în orașul Berești, 
înfrumusețarea traseului turis
tic Galați-Bujor-Berești, pe 
care se vor executa 10 000 mp. 
trotuare, 110 fîntîni, zone verzi 
însumînd 50 000 mp ; executa
rea în cuprinsul județului a 
30 000 mp trotuare din beton, 
100 baze sportive simple, 60 000 
m.l. construcții garduri, 110 000 
mp zone verzi și peluze, 4 000 
podețe ; plantarea a 100 000 ar
bori ornamentali, împădurirea 
a 45 ha.

— Realizarea a 20 săli de cla
să, 3 cămine culturale, 3 dis
pensare umane, două băi popu
lare, extinderea rețelei de ali
mentare cu apă cu 3200 ml. prin 
contribuția voluntară bănească 
și în muncă a cetățenilor

IV. Îmbunătățirea actlvitl’-! 
instrnetiv-eduentive și stiinț’- 
fice în înxftțămintul de toate 
gradele prin :

— Amenajarea pe lingă șco
lile generale din mediul rural 
a 50 terenuri experimentale, 
100 răsadnițe pentru flori, 20 
pepiniere pentru arbuști și 
pomi ornamentali, cercuri de 
sericicultură, destinate spriji
nirii procesului de învățămint 
și de educație a elevilor.

— Inițierea unor acțiuni de 
studii și cercetare a formelor 
de manifestare a folclorului lo
cal, prin organele de speciali
tate, valorificarea lui prin in
cluderea în repertoriul forma
țiilor artistice.

— Organizarea unor mani
festări artistice destinate sti
mulării și permanentizării miș
cării artistice de amatori și fo
losirea în acest scop a unor 
manifestări tradiționale din cu
prinsul județului.

— Elaborarea in toate comu
nele a unor monografii com
plexe care să oglindească isto
ricul acestora și îndeosebi rea
lizările obținute pe drumul 
dezvoltărilor social-economice 
in anii socialismului.

Militând pentru continua per
fecționare a stilului și metode
lor de muncă, pentru lărgirea 
legăturilor permanente cu ma
sele de cetățeni, Consiliul 
popular provizoriu al jude
țului ~ ' '■ _
prin această chemare hotă
rârea ,  u._
lății a județului de a întîmpina 
cea de-a 25-a aniversare a eli
berării patriei și al X-lea Con
gres al P.C.R. cu realizări me
reu sporite, puse în slujba în
floririi patriei noastre, Româ
nia socialistă.

Galați, exprimă și

sa, a întregii popu-

din R.F.G.

al echipei „Dinamo

Antrenorul OPREA VLASE declară
A fost un turneu de verificare 

și pregătire în vederea reluării 
turului doi al campionatului na
țional. Rezultatele : 16—12 cu
T.H.V. Kiel (locul doi In cam
pionatul țării gazdă), 5—8 cu 
T.S.V. Hamburg (locul trei), 29— 
7 cu o selecționată a districtului 
Bad-Uersfeld și 20—10 cu altă 
selecționată a orașului Lubesk — 
sînt bune, avînd în vedere că în 
echipa noastră au figurat multi 
tineri, pe care am ținut neapă
rat să-i încerc, să le verific po
tențialul fizic, tehnic și tactic în 
condițiile unor jocuri grele. “ 
vorba de Dumitru Traian, 
Marin. Petre Papp. Badea 
rin. Am vrut să mă edific, 
tr-un fel. chiar și asupra porta-

Este 
Dan 
Ma- 
tn-

• SELECȚIONATA de ho
chei pe gheață a Cehoslova
ciei a susținut. Ia Colorado 
Springs, o intilnire amicală 
cu echipa S.U.A. Hocheiștil 
cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 5—l (3—0, 
1—1, 1—3).

• A ÎNCEPUT sezonul in
ternațional de schi din Sue
dia. In cadrul competiției 
desfășurate la Oestresund, 
proba de 15 km a fost cîș- 
tlgată de suedezul Gunnar 
Larsson, care a realizat 
timpul de 54’52”. Cursa a fost 
dominată de schiorii suedezi. 
Primul dintre concurențil 
străini, italianul E 1 v 1 r o 
Blano, s-a clasat pe locui 10, 
cu rezultatul de 56’06".

Nino Benvenutti

semigreu!?

intenția 
imediat 
prezent 

de la

Campionul mondial de box la 
cat. mijlocie, italianul Nino Ben
venutti, și-a manifestat 
de a trece la categoria 
superioară. El duce în 
tratative cu organizatorii
„Madison Square Garden“ de a 
susține un meci în compania 
fostului campion mondial al ca
tegoriei semigrea Dick Tiger. în
vingătorul din acest meci, care 
ar urma să se desfășoare în cursul 
lunii mai, se va întîlni cu cam
pionul lumii, Bob Foster (S.U.A.), 
în joc fiind pus titlul mondial.

de ecrane
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR 
. DIN RE. CEHOSLOVACĂ

acuzatul

i

DISTIH* CU 
LOBUL DE CRISTAL* 

LA KABLOVT VARY 19M

JIRI 
MENZEL

MILAN 
JEDLltKA

regia
JAN KADAR
ELMAR KLOS

VLADO 
MOLLER

JAROSLAV 
BLAZEK

MIROSLAV
machaCek

PAVEL 
BARTL

Ghizdavu pe locul 6 la Groningen

Meder

MEUUDIAN

SPORTIV

(Agerpres)

român 
cu Va-

In aceste splendide zile de iarnă, o invitație 
pentru practicarea sporturilor de lamă...

să conducă
5 puncte, urmat de 
(U.R.S.S.) eu 4 pune- 
cu 3 puncte.

rulul Penu care, în ultmele me
ciuri ale lotului național, nu a 
evoluat satisfăcător, pe măsura 
așteptărilor și calităților pe ca
re le are. în turneu el a făcut 
partide strălucite, dovedindu-se 
uin jucător remarcabil. Apoi, o 
formă bună au mai arătat Sa- 
mungi, Moldovan, Nica, Costa- 
che Mircea II și Coman. Rodind 

, tineretul am urmărit. în același 
timp, să întărim coeziunea echi
pei. Lucru pe care, consider că 
l-am reușit. O verificare a celor 
spuse ne oferă turneul de 3 zile 
de la Cluj, care începe mâine si 
care contează ca prima etapă a 
celui de al doilea tur al campio
natului.

• LA FLORENȚA, fn pre
zența a peste 10 000 de spec
tatori, s-a disputat meciul 
internațional de fotbal din
tre echipa Florentina și Ve
lez Mostar (Iugoslavia). Fot
baliștii italieni au obținut 
victoria ou scorul de 1—0 
(0—0), prin punctul marcat 
in minutul 64 de Danova.
• FE patinoarul artificial 

din parcul „23 August" s-a 
disputat, aseară, întîlnire» 
internațională de hochei pe 
gheață dintre echipele de ju
niori ale României și Bul
gariei. Oaspeții au obținut 
victoria cu acorui de 6—3 
(4—3, 0—0, 2—0). Astăzi, de 
la ora 17,15, are loc meciul 
revanșă.

Știrea, inserată la rubri
ca noastră în ziarul de ieri, 
consemnînd eșecul inexpli
cabil ai selecționatei noas
tre divizionare in meciul 
de marți seara cu echipa 
Standard Liege (5—0), i-a 
determinat pe mulți cititori, 
iubitori ai sportului, să te
lefoneze ziarului, să ceară 
lămuriri și explicații supli
mentare. Ne pare rău, dar 
nu le putem da decit a- 
ceste sumare detalii despre 
lnfrîngerea de la Liâge :

In minutul 7, Van Moer 
ne-a perforat poartn pen
tru prima oară. Apoi, Polo- 
noval și Nagy, în minutele 
28 și 45 au punctat din nou. 
tn repriza a doua, Depi- 
reux și Pilot, în minutele 
52 și 76, au pecetluit scorul 
final. Fotbaliștii români au

avut și ei douâ ocazii, tn 
prima repriză, ratate insă 
de Lucescu și Dembrovschi. 
Echipa noastră a jucat in 
următoarea alcătuire : Gor- 
nea (Datcu) — Sătnrăreanu, 
Boc (Lupescu), Dinu, Mo- 
canu (Deleanu). Gherghcli, 
Nunweiller VI, Pantea 
(Kallo), Dembrovschi (Do- 
mide), Dumitrache, Luces
cu (jucătorii din paranteză 
au jucat in repriza a doua).

Am mai aflat că terenul 
a fost moale, alunecos, că 
jucătorii au fost obosiți din 
cauza drumului și că de la 
sosire n-au avut suficient 
timp de odihnă.

Vor mai fi, poate, șl alte 
explicații. Cei care au în
soțit echipa, antrenorul An
gelo Niculescu, jucătorii — 
ni le vor spune, desigur, la 
întoarcere. Deși, ca să fim 
sinceri, am aurit în ultimul 
timp atitea explicații, incit 
ne-am cam săturat...

GRONINGEN 8 (Agerpres). In runda a 6-a a 
turneului Internațional de șah de la OrSntngen 
rezervat juniorilor, Ghlzdavu (România) a re
mizat cu Lombard (Elveția). Jucătorul 
a acceptat remiza in partida întreruptă 
ganln (U.R.S.S.) din runda a 5-a.

In clasament continuă 
(R. F. a Germaniei) ou 
Rlbli (Ungaria) șl Vaganln 

te. Ghlzdavu ocupă locul 6

„ALEXANDRU 
CEL MARE" S-A
RETRAS

Ne văzusem in duminica de 
sărbătoare a rugbiului nostru, 
cu cîteva clipe înainte de în
cleștarea herculeană dintre noi 
;i francezi. de executat
lovitura solemna de începere 
a partidei, acea lovitură magi
că, de vrăjitor pe care a dat-o 
de nenumărate ori și care avea 
să însemne ultima din cariera 
sa de jucător și totodată cere
monia retragerii festive din 
sportul care l-a consacrat și 
căruia i s-a dăruit timp de 20 
de ani. Ovalul fusese lovit cu 
sete și trimis năprasnic în te
renul adversarului împotriva 
căruia el jucase de 11 ori, ad
versar care împrumutînd hi
perbola dată de condeierii de 
specialitate de dincolo de Ca
nalul Minecii, i-au spus „Ale
xandru cel Mare" sau „picio
rul de aur al românilor". Ale
xandru Penciu e un produs al 
școlii românești de rugbi, a- 
juns in lumea rugbiului, ceea 
ce Pele și Eusebio sînt în fot
bal, Iolanda și Beamon 
la sărituri, fenomene și 
valori ale măiestriei sportive, 
ajunse în vîrf de piramidă, 
prin dăruire totală nobleței 
sportului. L-am văzut în du
minica aceea de glorie; dă
duse suflul și certitudine vic
toriei naționalei rămase în te
ren, după care, cu o cupă 
de cristal înmînată de căpi
tanul echipei, Demian, și cu 
brațele încărcate de flori și-a 
ocupat un loc în tribună ca 
spectator. Nu i-am propus a- 
tunci o întîlnire anume pentru 
un interviu. Știam că se refu
ză pozei și publicității, evită 
asaltul reporterilor. Insă l-am 
surprins pe terenul Ghencea, 
la meciul Steaua—Farul, ulti
mul act al turului campiona
tului, în mijlocul unui mare 
grup de puști echipați, căro
ra le explica tainele jocului 
din teren. In ambianța rugbis- 
tică nu mi-a fost greu să-i 
smulg eîteva mărturisiri care 
pot interesa deopotrivă pe nu
meroșii lui admiratori și su
porteri cît și pe tinerii spor
tivi dornici de afirmare.

DIN RUGBI
...Sau a drumețiilor spre caba

nele din munți.

• SALA SPORTURILOR 
de la Floreasca va găzdui, 
duminică, campionatul de 
judo al municipiului Bucu
rești (faza de zonă). întrece
rile au Ioc cu începere de la 
ora 9 dimineața șl 17 după- 
amiază.

— în ce împrejurări ați 
descoperit sportul care v-a 
consacrat ? Cînd și cum P 

— Nu m-am descoperit eu 
pentru acest sport. Pînă la ÎS 
ani iubeam foarte mult fotba
lul și înotul. Doi unchi de ai 
mei, Constantin și Traian Picu 
foști jucători grivițeni, văzîn- 
du-mă cum alerg, la un meci 
de fotbal bine înțeles, mi-au 
spus că am „stofă" de rug
bist ! Asta s-a întîmplat prin 
'48. Urmarea a fost că m-am 
îndrăgostit de balonul oval și 
sub îndrumarea lor am făcut 
primii pași, fiind legitimat, nu 
mult după aceea, Za fosta e- 
chipă P.T.T.R., iar In 1953 Za 
Clubul Steaua.

— Iubiți mult rugbiul, 
sportul în general : de ce ?

— Rugbiul pentru că este 
un sport complex și plenar 
care practicat de la o vîrstă 
fragedă dezvoltă armonios ap
titudinile fizice cu cele intelec
tuale. Iar eu, personal, îl iu
besc pentru că mi-a adus foar
te multe satisfacții, în primul 
rînd, titlurile de maestru și 
maestru emerit al sportului și 
fiindcă am putut să-mi aduc 
aportul la afirmarea pe plan 
internațional a rugbiului nos
tru.

— Vă despărțâți 
sport ?

— Da și nu. Da, pentru că 
nu coi mai fi jucător, și port 
eu mine regretul că nu mai 
am 20 de ani. Am simțit im
posibilitatea acestei virste în 
ziua meciului România—Fran
ța, cînd pentru prima dată la 
o asemenea întîlnire din ulti
mii 10—11 ani am luat locul 
în tribună ca spectator. Nu, 
fiindcă voi fi legat de sport.

— Ce gînduri nutriți 
pentru viitor P

— Priviți la puștii care ne 
înconjoară. Sînt elevii mei, cei 
mai tineri rugbiști ai clubului 
Steaua. Sînt antrenorul lor si 
dorința mea e de a-i scoate 
mari jucători.

• SELECȚIONATA de fot
bal a R. P. Ungare se află, 
fn prezent, In pregătire la 
Tata sub îndrumarea antre
norului Karoly Sos. Fotba
liștii maghiari vor pleca, la 
22 Ianuarie, tn turneu In A- 
merlca de Sud. înaintea a- 
cestui turneu, echipa Unga
riei va juca la Bordeaux șl 
Casablanca.

CORNEL VALEANU

• CICLISTUL vest-ger- 
man, Rolf Wolfshohl, conti- 

■ nuă seria succeselor. El a 
ciștigat competiția interna
țională de ciclocros „Trofeul 
Garinei", desfășurată 
propiere de Milano, 
shohl a parcurs 21,600 
53'50”, invingîndn-1 la 
pe eternul său 
sport, belgianul 
De remarcat că ciclistul ita
lian Renato Longo a sosit cu 
o Intirziere de 1’57”.

in a- 
Wolf- 
km in 
sprint 

rival de 
Vlaeminok.

• UNIUNEA EUROPEA
NA de fotbal (U.E.F.A.), În
trunită la Berna, a stabilit 
ca finala competiției inter
naționale „Cupa cupelor" să 
se desfășoare in orașul Ba
sel. Jocul va avea loc la 21 
mai.

• LA 
Londra, 
de box 
lui Jose Legra, iși va pune 
titlul in joc In fața lui 
Jonny Famechon (Australia). 
Legra, care a sosit la Lon
dra pentru a-și continua 
pregătirile, a declarat zia
riștilor că el va cîștiga a- I 
cest meci înainte de limită. I 
__________________________ I

21 IANUARIE, la 
campionul mondial 

la cat. pană, spanlo-

Kopa și Hidalgo in componenta

federației franceze de fotbal

Raymond Kopa și Michel Hidalgo au fost desemnați să facă 
parte din componența federației franceze de fotbal. Cei doi fot
baliști profesioniști au fost aleși în unanimitate ca membri ai 
forului de conducere datorită experienței lor deosebite in dome
niul jocului cu balonul rotund. Kopa este în vîrstă de 37 de ani 
și a jucat de 45 de ori în echipa Franței. Hidalgo are 35 de ani 
și a evoluat de mai multe ori în echipa Franței. El este în prezent 
antrenor la A. S. Menton.



Problema imigrației în Marea 
Britanic a cetățenilor unor țări 
reprezentate la conferință a fost 
practic scoasă din dezbaterile șe
dințelor plenare prin înființarea 
unui comitet de lucru cu o com
ponență restrînsă. Constituirea a- 
cestui comitet este considerată 
ca un succes al diplomației bri
tanice care tinde să elimine ori
ce prilej de dispută virulentă în
tre participanții la conferință. Cu 
toate acestea, asemenea dispute 
nu vor putea fi evitate cu prile
jul dezbaterii problemei rhode- 
sie.ne, care începe joi.

După o ședință inaugurală, în 
cursul căreia au rostit cuvântări 
premierii Marii Britanii, Ceylo
nului și Swazilandului, conferin
ța a trecut, în ședința de după- 
amiază, la discutarea situației in
ternaționale, care figurează la 
primul punct al ordinei de zi. Au 
luat cuvîntul primii miniștri ai 
Noii Zeelande, Maltei și Singa- 
porelui, precum și miniștrii de 
externe ai Marii Britanii și Pa
kistanului.

Deși nu este inclusă pe ordi
nea de zi oficială, problema răz
boiului din Nigeria preocupă nu
meroase delegații. Se crede că 
pe marginea conferinței ar putea 
avea loc unele contacte premergă
toare unei reluări a tratativelor 
de pace între reprezentanții gu
vernului federal nigerian și cei ai 
Biafrei. Astfel, se vorbește despre 
eventuale convorbiri între dele
gația nigeriană la conferință și 
delegațiile Tanzaniei și Zambiei, 
țări care au recunoscut indepen
dența Biafrei. Este, de asemenea, 
posibil ca unii membri ai delega
ției nigeriene să ia contact cu 
misiunea oficioasă a Biafrei care 
se află în prezent la Londra.

Common 11»»
wealthului

Prima zi a conferinței 
șefilor de state și de gu
verne ai Commonwealth- 
ului s-a desfășurat fără 
ciocniri deosebite.

Conferința

Reuniune

de tineret africane

în 
au 
ai

a organizațiilor

organizații- 
dintr-o serie 

Ia 
ti-

VIETNAMUL DE SUD. — Patrioți punînd capcane în 
Vinh Linh

provincia

Trudeau reafirmă posibilitatea
retragerii Canadei din N.A.T.O.

Hotărîrea urmează a fi adoptată in primăvara acestui an

Primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau, care se 
află în prezent la Londra, 
unde participă la conferința 
primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealth-ului, a reafir
mat marți posibilitatea ca țara 
sa să se retragă din N.A.T.O 
Trudeau a subliniat în fața 
ziariștilor că o hotărîre cu pri
vire la rolul viitor al Canadei 
în cadrul N.A.T.O. va fi luată 
probabil înaintea reuniunii de 
primăvară a țărilor membre 
ale Tratatului Nord-Atlantic. 
programată la Washington la 
mijlocul lunii aprilie.

VIZITA DELEGAȚIEI 
IN CUBA

întrebat de ziariști asupra 
perspectivelor unei retrageri 
a Canadei din N.A.T.O., pre
mierul canadian a răspuns : 
„Da, așa ceva este posibil". 
Trudeau a precizat că hotărî
rea în această problemă va fi 
luată în cadrul unei reexami
nări a întregii politici externe 
a Canadei la care se proce
dează în prezent.

Declarațiile făcute de pre
mierul canadian au provocat 
o oarecare neliniște în cercu
rile oficiale britanice. După 
cum relatează ziarul „Daily 
Express", primul ministru al 
Angliei, Harold Wilson, și di
feriți membri ai guvernului 
său exercită presiuni asupra 
lui Trudeau pentru ca țara sa 
să rămînă mai departe mem
bră a N.A.T.O

La Dar es Salaam și-a în
cheiat lucrările conferința 
reprezentanților 
lor de tineret 
de țări africane afiliate 
Mișcarea panafricană a 
nerctului.

La această reuniune, 
calitate de observatori, 
participat și reprezentanți 
Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, 
mișcărilor naționale de eli
berare din Rhodesia, - 
blica Sud-Africană și 
de sud-vest.

In cele trei zile ale 
rilor conferinței a fost 
rat programul de ajutorare 
a luptătorilor pentru elibe
rarea teritoriilor africane 
caro se mai află sub jugul 
colonial. După cum a decla
rat un purtător de cuvînt al 
Mișcării panafricare a tine
retului, programul de acțiu
ne adoptat la conferință are 
drept scop activizarea luptei 
organizației de tineret de pe 
continentul negru în vederea 
obținerii eliberării depline a 
Africii de sub colonialism.

învățătorii

Repu- 
Africa

lucră- 
elabo-

din Chicago

sînt nemulțumiți

ORIENTUL APROPIAT
• SEMNALAREA UNOR NOI INCIDENTE

• ÎNTREVEDERILE LUI U THANT
AMMAN — Un purtător de 

cuvînt militar iordanian a anun
țat că marți între forțele iorda- 
niene și israeliene au avut loc, în 
două rinduri, schimburi de focuri 
de mitraliere și artilerie, în re
giunea podului Prințul Moha
mmed (Damya). Purtătorul de 
cuvînt a acuzat trupele israelic- 
ne de deschiderea focului. El a 
adăugat că podul Prințul Moha
mmed a fost avariat de obuze 
israeliene, dar va putea fi repa
rat în scurt timp.

De partea iordaniană nu 
înregistrat victime.

s-au

cum
de

ROMÂNE
HAVANA 8. — Coresponden

tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : Delegația Republicii So
cialiste România, condusă de 
Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul căilor ferate, 
care se află în Cuba cu prilejul 
Zilei naționale a Cubei, a vi
zitat portul pescăresc al Hava
nei, cel mai mare de acest fel 
din America Datină.

Delegația a făcut, de aseme
nea, o călătorie în zona agricolă 
din jurul Havanei, unde se rea
lizează un plan de culturi tro
picale și de dezvoltare, pe baze 
științifice, a unui șeptel de ca
litate pentru lapte și carne.

Delegația a fost însoțită de 
Faure Chomon. membru al Sa- 
cretariatului C.C. al P. C. din 
Cuba, și ministru al transpor
turilor, șl de alte persoane ofi
ciale cubaneze.

Organizatorul național al Par
tidului Comunist din Canada, 
Phillis Clark, a declarat intr-un 
articol publicat de ziarul „Cana
dian Tribune" că țara sa trebuie 
să facă uz de articolul din tra
tatul N.A.T.O. care prevede de
nunțarea acestuia și să se retra
gă din acest organism. Clark s-a 
referit în același timp la nume
roasele cereri ale opiniei publice 
canadiene de retragere a țării din 
Blocul Atlanticului de nord.

■ ■ I

I „0 redutabilă mișcare"

Acțiuni revendicative

TEL AVIV. — După 
a declarat un purtător 
cuvînt al armatei israeliene, 
forțele iordaniene au deschis 
marți foc de artilerie și 
mortiere asupra pozițiilor israe
liene. Trupele israeliene au ripos
tat. Purtătorul de cuvînt a adău
gat cd podul Damya de peste 
rîul Iordan a fost avariat în 
urma unei acțiuni de sabotaj ior
daniană.

NEW YORK. — Secre
tarul general al O. N. U., 
U Thant, a continuat marți în
trevederile consacrate situației 
din Orientul Mijlociu. El s-a în- 
tîlnit cu președintele Consiliului 
de Securitate, Max Jakobson 
(Finlanda), și cu reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Iakov Malik. Nu au fost dezvă
luite amănunte asupra acestor 
întîlniri. O comunicare a unui 
purtător de cuvînt al secretaru
lui general precizează doar că a 
fost abordată problema Orientului 
Mijlociu.

CAIRO. — Intr-un interviu a- 
cordat săptămînalului egiptean

Ședință a

• LA SEDIUL Națiunilor 
Unite a început semnarea Con
venției cu privire la ncprescri- 
erea crimelor de război șl a 
crimelor împotriva umanității

Documentul, adoptat de cea 
de-a 23-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., stabilește, 
de asemenea, că pedepsirea a- 
cestor acte reprezintă un factor 
important pentru prevenirea 
crimelor, apărarea drepturilor 
omului și libertăților sale fun
damentale.

ATENTATE LA 
RIO DE JANEIRO

LA invitația primului minis
tru francez, Maurice Couve de 
Murville, la 10 ianuarie Mika 
Șpiliak, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, va întreprinde o vizită 
oficială în Franța. El 
soțit de secretarul de 
tru afacerile externe 
Iugoslavia $1 de alte
oficiale, anunță agenția Taniug.

va fi în- 
stat pcn- 
a R.S.F. 
persoane

EXPOZIȚIE 
ROMÂNEASCĂ

In urma atentatelor cu bom
be din ultimele două zile, la 
Rio de Janeiro a fost ucisă o 
persoană, iar alte patru au fost 
rănite. Datorită acestor explozii, 
trei automobile au fost distru
se, iar un autovehicul al poli
ției a fost avariat.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că poliția politică a arestat pe 
proprietarul ziarului „Correio 
da Manha" șl pe doi directori, 
după ce au confiscat ultima e- 
diție a acestui ziar. Cele trei- 
persoane sînt acuzate de încăl
carea legii privind securitatea 
națională.

Unul din directorii ziarului a 
mai fost deținut timp de două 
săptămîni, imediat după pro
mulgarea Actului instituțional 
nr. 5 din 13 decembrie anul 
trecut.

LA TOKIO
clădirea „Mitsubishi 

Ring" din Ginza, carti- 
central al orașului To
s-a deschis miercuri

în 
Sky 
erul 
kio, 
„Expoziția de fotografii, pei
saje și tipuri din Republica 
Socialistă România" — or
ganizată de Comitetul 
UNESCO pentru artă șl edu
cație din Jajonia, sprijinit 
de Asociația de prietenie 
Japonia-România și Amba
sada română.

La ceremonia de deschi
dere au participat reprezen
tanți ai Comitetului UNES
CO, Asociației de prietenie 
Japonia-România, oameni de 
artă și cultură, deputați, zi
ariști. Cei prezenți au vizi
tat expoziția, în cadrul că
reia sînt expuse fotografii 
care înfățișează peisaje și 
realizări ale economiei ro
mânești, obiecte de artiza
nat, ceramică, costume na
ționale etc. Expoziția rămîne 
deschisă pînă Ia 17 ianuarie.

LAWRENCE O’Brien, preșe
dintele Comitetului director 
național al Partidului democrat 
din S.U.A., și-a prezentat marți 
demisia, invocînd motive per
sonale. O’Brien a organizat 
campaniile electorale ale pre
ședinților John Kennedy și 
Lyndon Johnson, precum șl a 
vicepreședintelui Hubert Hum
phrey, după ce-1 sprijinise 
mai înainte pe defunctul sena
tor Robert Kennedy.

SPANIA VA DEVENI

MONARHIE?
PENTRU prima oară, prințul 

Juan Carlos de Bourbon și-a 
făcut cunoscută în mod expli
cit dorința de a ocupa tronul 
Spaniei după restaurarea mo
narhiei. într-un interviu radio
difuzat, prințul a afirmat că va 
sluji Spania „chiar dacă aceas
ta îmi va cere sacrificii". Fraza 
citată este interpretată Ia Ma
drid ca un indiciu că Jnan Car-

Sindicatul învățătorilor din 
Chicago a respins contractul 
de muncă propus de Consi
liul municipal al educației, 
pentru că acesta nu satisfa
ce revendicarea cadrelor 
didactice de majorare a 
salariilor corespunzător cu 
creșterea costului vieții. Pre
ședintele sindicatului învă
țătorilor a anunțat că actua
la poziție a municipalității 
va determina declararea unei 
greve, Ia care vor participa 
22 000 de cadre didactice 
din Chicago. Conducerea sin
dicatului se va întruni vineri, 
pentru a stabili data începerii 
grevei.

los ar fi dispus să accepte în
depărtarea tatălui său, Don 
Juan, care aspiră și el Ia tronul 
Spaniei. Pînă în prezent, prin
țul a condiționat acceptarea 
tronului de acordul tatălui său.

Se știe că generalul Franco 
dorește reinstaurarea monar
hiei după ce el va înceta de a 
fi șeful statului șl favorizează 
urcarea pe tron a prințului 
Juan Carlos.

Arabe Unite, Mahmud Riad, ca
re i-a înminat un mesaj din 
partea președintelui Nasser.

La primire, precizează agenția 
Taniug, au fost prezenți Mika 
Șpiliak, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia,

PROBLEMA CIPRIOTA

• REFERINDU-SE la discu* 
țiile pentru normalizarea situ
ației din Cipru, ministrul afa
cerilor externe al Turciei, Ih- 
san Sabri Caglay-angil, a dec
larat că „adoptarea principiu
lui autonomiei locale pentru 
comunitatea turcă de pe insulă, 
în cadrul unui stat unitar și 
independent, constituie în pre
zent un pas încurajator în di
recția bunei desfășurări a ne
gocierilor intercipriote.

PREȘEDINTELE R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito, I-a pri
mit miercuri la reședința sa din 
Insula Brioni pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii

„Akhor Saa“, primul ministru de
misionat al Libanului, Abdallah 
Yafi, arată că pe teritoriul liba
nez nu există baze ale grupurilor 
înarmate ale organizațiilor pales
tiniene. El precizează în mod deo
sebit că forțele armato libaneze 
care staționau la frontiera de sud 
a țării au avut informații privind 
existența anumitor activități ale 
acestor grupuri pe toritoriul li
banez, dar organizațiile de rezis
tență palestiniene nu au cerut 
guvernului de Ia Beirut permisiu
nea de a-și 
ban. Fostul premier libanez men
ționează, dc asemenea, că țara sa 
sprijină și în prezent rezistența 
organizațiilor palestiniene și că 
această poziție rămîne neschim
bată în pofida raidului aerian 
israelian deasupra aeroportului 
de la Beirut.

le la Beirut pc____
instala bazele în Li-

PARIS. — Sub președinția ge
neralului de Gaulle, miercuri s-a 
desfășurat la Paris ședința Con
siliului de Miniștri al Franței. Cu 
acest prilej a fost dezbătută si
tuația din Orientul Apropiat. Un 
raport în această problemă a 
fost prezentat de ministrul de 
externe Michel Debre.

După încheierea ședinței, pur
tătorul de cuvînt al guvernului, 
Joel le Theule, a declarat, între 
altele, că prin interzicerea livră
rilor de armament către Israel, 
Franța urmărește restrîngerea 
conflictului din Orientul Apropiat.

Pe de altă parte, Joel le Theule 
a declarat că guvernul francez 
dorește ca cele patru mari puteri 
să cadă de acord ca Consiliul de 
Securitate să adopte un plan de 
măsuri capabile să contribuie la 
aplicarea în practică a rezoluției 
din noiembrie 1967.

Prezidiului
C.C. al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA 8 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția C.T.K., la 
Praga a avut loc o ședință a Pre
zidiului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia.

Ținînd seama de poziția Birou
lui pentru conducerea activității 
de partid în regiunile cehe și a 
Comitetului Central al P. C. din 
Slovacia, Prezidiul a ajuns la con
cluzia unanimă de a recomanda 
Comitetului Central al Partidului 
că acesta să propună Comitetului 
Central al Frontului Național ca 
funcția de președinte al Adunării 
Federale să fie atribuită prof. 
Peter Colotka, ca reprezentant al 
poporului slovac. Pînă în prezent, 
Colotka a ocupat postul de vice
președinte al Guvernului federal. 
Prezidiul a reafirmat că Josef 
Smrkovski va continua să facă 
parte din conducerea superioară 
de partid. Totodată, Prezidiul a 
hotărit să recomande Comitetu-

lui Central ca J. Smrkovski să fie 
propus candidat pentru postul de 
președinte al Camerei Populare 
și de vicepreședinte al Adunării 
Federale. S-a hotărit, de aseme
nea, ca deputatul Consiliului Na
țional Slovac, Delibor Hanes, să 
fie propus drept candidat din 
partea P.C.C. la funcția de pre
ședinte al Camerei Naționalități
lor.

ITALIA

împotriva „zonelor
salarizare**

muncitorești in Spania

Anul 1968 a fost în
Spania un an de recru
descență o mișcărilor re
vendicative muncitorești. 
Statistici neoficiale, întoc- 
mite de corespondenți ai 
agențiilor americane de 
presă la Madrid indică 
un record al grevelor : 
412 acțiuni greviste, la 
care au participat, în an
samblu, 280 000 de mun
citori.

Ceea ce se remarcă, In sirinsă 
legătură cu creșterea mișcării 
greviste „este acțiunea din ce în 
ce mai eficientă și mai organi
zată a așa-numitelor „comisii 
muncitorești". Aceste comisii re
prezintă actualmente așa cum le 
caracterizează DER SPIEGEL 
într-o amplă corespondență din 
Spania „o forță de necontestat, 
de fapt singura organizație sin
dicală reală capabilă de acțiune 
pe scară națională".

Practic, la ora actuală,

expresiv tablou al represiunilor. 
Deși aparent decapitată prin a- 
restarca unui mare număr <le 
conducători, mișcarea sindicală 
ilegală, constituită în jurul co
misiilor muncitorești, s-a mani
festat în continuare, cum apre
cia ministrul de interne spaniol 
într-un interviu acordat cotidia
nului A.B.C. „ca o redutabilă 
mișcare de contestare și opozi
ție". Ea este descentralizată și 
are atit de profunde rădăcini în 
masele muncitorești îneît acțio
nează și în împrejurări cînd a- 
proape întreaga conducere cen
trală și regională a fost depista
tă șl încarcerată. Au continuat 
să funcționeze comitete de coor
donare pe ramuri industriale șl 
s-a reușit chiar organizarea, în 
noiembrie trecut, a unei confe
rințe a reprezentanților comisii
lor muncitorești din întreprin
derile metalurgice. Evident o a- 
semenea vitalitate, în ciuda re
presiunii permanente și masive 
nu ar fi posibilă fără o largă so
lidarizare, nu numai a pături
lor muncitorești ci și a unor 
cercuri progresiste spaniole. E 
semnificativ, de pildă, că printre 
procesele răsunătoarecorpo-

Mineri în greva la Oviedo : „Record ol grevelor

• DUPĂ cum relatează 
corespondentul agenției 
France Presse, Adunarea 
constituantă sudaneză a a- 
doptat miercuri o rezoluție 
prin care se cere Marii Bri
tanii șl țărilor africane 
membre ale Commonweal- 
thului să găsească o soluție 
definitivă a problemei rho- 
desiene.

ROMA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Miercuri au fost declarate 
în Italia greve de protest împo
triva „zonelor de salarizare" prac
ticate în întreprinderile particula
re. (Potrivit acestui sistem, sala
riile diferă, la muncă egală, în 
nordul industrializat și în sudul 
rămas în urmă din punct de ve
dere economic). Grevele, sprijini
te în mod unitar de cele trei mari 
centrale sindicale italiene —■ 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — vor 
continua și în zilele următoare, 
pînă la sfirșitul lunii ianuarie, re- 
vendicînd îmbunătățirea salariilor, 
lichidarea șomajului și acorda
rea de drepturi sindicale oameni
lor muncii din fabrici.

rațiile sindicale oficiale, consti
tuite pe baza participării atit a 
muncitorilor cit și a patronilor 
și controlate de stat, nu au de
ci t o influență marginală. In
tr-un raport prezentat de unul 
dintre conducătorii Falangei 
(partidul oficial), dr. Solis, se 
subliniază că peste 70 la sută 
din membrii sindicatelor oficiale 
nu au participat în ultimii trei 
ani „la nici una din acțiunile 
social-culturaie" desfășurate de 
aceste organisme. In același 
timp au fost create comisii mun
citorești ilegale in aproape toa
te întreprinderile. Comitete de 
acțiune grupînd comisiile mun
citorești pe orașe funcționează 
actualmente în toate cele 18 cen
tre industriale mai importante 
din Spania.

Pe măsură ce comisiile munci
torești au devenit o forță impu
nătoare în organizarea acțiuni
lor revendicative muncitorești, 
s-au intensificat represiunile. 
„Sindicatele ilegale constituie la 
ora actuală — constată cores
pondentul lui DER SPIEGEL — 
principala preocupare a apara
tului polițienesc”. Brigada So
cial (poliția politică) a creat un 
departament special pentru „pu
nerea sub control a comisiilor 
muncitorești". Valul de arestări 
care a început cu întemnițarea 
în 1967 a muncitorului metalur
gist Marcelino Camacho (orga
nizatorul primei comisii munci
torești la Madrid) a cunoscut o 
amploare fără precedent în 1968. 
Aproape 1 000 de lideri ai miș
cării sindicale ilegale arestați, 
peste 70 de procese, 820 de con
damnări Ia pedepse variind în
tre șase luni și 20 de ani de în
chisoare — iată un sumar dar

trecut, a fost și cel desfășurat la 
Santander unde au fost con
damnați patru lideri ai organi
zației oficiale „Frăția catolică 
muncitorească" (H.O.A.C.) acu
zați de a fi colaborat cu „comi
siile muncitorești". Este, de a- 
semenea, pregnant faptul că în
trunirea amintită a reprezentan
ților comisiilor muncitorești din 
industria metalurgică s-a desfă
șurat într-o mînăstire de la Bil
bao, cu asentimentul prelaților 
din respectiva instituție biseri
cească. De altfel, solidarizarea 
unei părți a clerului catolic cu 
mișcarea revendicativă muncito
rească a luat amploare și se 
desfășoară sub forme variate. 
Presa madrilenă relata astfel, 
recent, că poliția a ajuns Ir <“• 
cluzia că majoritatea mani. • 
lor editate de comisiile muncito
rești sînt tipărite în tipografii 
ale diverselor asociații catolice.

La numai patru ani de la în
ființarea primelor „comisii mun
citorești" influența sindicatelor 
ilegale e din ce în ce mal mare, 
tn toamna Iui 1967 la alegerile 
anuale pentru organele de con
ducere ale sindicatelor corpora
tiste oficiale, consemnul comisii
lor muncitorești a fost să se 
treacă pe buletine, în locul can
didatului impus de autorități nu
mele... Sofiei Loren. Rezultatul : 
Sofia Loren a întrunit, dnpă u- 
nelc indiscreții semi-oticiale, 
sute de mii de voturi. Tn toam
na lui 1968 la ultimele alegeri, 
în locul numelor tăiate ale can- 
didaților oficiali au apărut pe 
zeci de mii de buletine nume ale 
unora dintre cel mal activi 
membri al consiliilor muncito
rești.

E. R.

Colaborarea sovieto-franceză
LA PARIS au luat sfîrșit lucrările sesiunii Comisiei permanente 

mixte sovieto-franceze pentru colaborare tehnico-științifică și eco
nomică. Răcind un bilanț al lucrărilor, Vladimir Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., copreședinte al co
misiei, a declarat să sesiunea marchează o nouă etapă în dezvol
tarea colaborării dintre cele două țări. Faptul să Franța și U.R.S.S. 
urmăresc lărgirea legăturilor în domeniul economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, a spus el, creează perspective bune și pentru co
laborarea lor în domeniul politic.

Apreciind importanța sesiunii, Michel Debre, ministrul aface
rilor externe al Franței, copreședintele francez al comisiei, a de
clarat că atit rezultatele lucrărilor comisiei, cit și perspectivele 
dezvoltării în continuare a colaborării franco-sovietice sirii foarte 
promițătoare.

Comisia permanentă mixtă sovieto-franceză pentru colaborare^ 
tehnico-științifică și economică a fost constituită în baza decla
rației bilaterale semnată în iunie 1966 la Moscova, cu prilejul 
vizitei președintelui de Gaulle în U.R.S.S.

la Moscova, cu prilejul

.... ..................

Moderna rafinărie de la Brod (R. S. F. IUGOSLAVIA)

AMĂNUNTE PRIVIND

REBELIUNEA DIN GUYANA
• „Situația rămîne confuza' • Elemente

rebele s-ar îndrepta spre Brazilia

Biroul primului minis
tru al Guyanei a dat pu
blicității un comunicat 
în legătură cu situația 
din districtul Rupunu- 
ni, unde săptămina tre
cută a izbucnit o rebe
liune.

Comunicatul arată că, deși te
ritoriul se află sub controlul tru
pelor guvernamentale, în regiu
ne au mai fost trimise întăriri, 
întrucît „situația rămîne confu
ză". Trupele guvernamentale, 
după ce au confiscat importante 
stocuri de arme, urmăresc cu a- 
jutorul avioanelor și elicopterelor 
elementele rebele care se în
dreaptă spre granița cu Brazilia. 
Un purtător de cuvînt guverna
mental a anunțat că legăturile 
aeriene și radio cu aeroporturile 
și stațiile situate în regiunea Ru- 
pununi sînt în curs de restabilire.

Pe de altă parte, guvernul gu- 
yanez, care a trimis la fața locu
lui o echipă de anchetatori, dis-

pune de unele informații potrivit 
cărora Venezuela nu ar fi cu to
tul străină de rebeliunea de la 
Lethem. Martori oculari sosiți în 
capitala țării au declarat că au 
văzut soldați venezueleni, alături 
de indienii băștinași, luînd parte 
la rebeliune. (în districtul Ru- 
pununi trăiesc aproximativ 20 000 
de indieni). De altfel, Ignacio 
Iiibarren, ministrul afacerilor ex
terne al Venezuelei, a declarat 
că guvernul său va acorda sprijin 
și protecție refugiaților guyanezi 
în Venezuela.

La Georgetown s-au mai pri
mit informații potrivit cărora 
persoanele care au fugit în direc
ția graniței braziliene au fost 
bine tratate de soldații brazilieni, 
care le-au oferit adăpost și hra
nă, după care i-a condus înapoi 
la frontiera guyaneză. Se anunță, 
de asemenea, că generalul Da
costa Neves, comandantul trupe
lor braziliene de frontieră, a so
sit la granița cu Guyana.

Un puternic uragan a bîntuit 
timp de șase zile în Caucaz și 
Transcaucazia, anunță TASS. Ia 
vestul Gruziei, vîntul care s-a de
plasat cu o viteză de 45 de metri 
pe secundă, a zmuls arbori din 
rădăcină, a doborît stîlpi de tele
graf și pentru transportul energiei 
electrice, a distrus acoperișurile 
caselor. In Caucazul de nord un
de furtunile puternice au fost 
însoțite de căderi masive de praf, 
de-a lungul unor șosele și dru
muri s-au format adevărate du
ne, iar în unele colhozuri și sov
hozuri semănăturile de iarnă au 
fost periclitate. S-a muncit o zi 
și o noapte pentru descongestio
narea căilor ferate și refacerea 
rețelelor telefonice. în localitatea 
Novorossiisk instalațiile pentru 
aprovizionarea cu apă au fost 
scoase din funcțiune și locuitorii 
au fost aprovizionați cu apă de 
marinarii flotei maritime.

în regiunile afectate de ura
gan au fost trimise brigăzi de 
muncitori și specialiști, materiale 
de construcții. Au fost constituite 
comisii speciale pentru lichidarea 
urmărilor calamității.

în Gruzia, iarna din acest an 
se caracterizează prin puternice 
contraste meteorologice. în timp 
ce în orașele de pe malul mării 
înfloresc cameliile și trandafirii, 
iar temperatura apei marine se 
menține la plus un grad, la Tbilisi 
au căzut cantități neobișnuit de 
mari de zăpadă, iar gerurile au 
cunoscut valori pînă la minus 
14 grade.
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