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Decernarea Steagului și diplomei de intreprindere

fruntașă pe ramură. Uzinei „Semănătoarea" București

.. Momentul festiv la care 
participăm și care este prile
juit de decernarea Steagului 
și diplomei de întreprindere 
fruntașă pe ramură Uzinei 
„Semănătoarea" — București, 
confirmă încă o dată bunul 
renume de care se bucură pro
dusele fabricate aici, reliefea
ză succesele deosebite obținu
te, în toate compartimentele 
activității productive, de către 
colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni.

Bilanțul cu care uzina a în
cheiat anul 1968 este, fără în
doială, remarcabil: planul 
producției globale, a fost rea
lizat în proporție de 101,8 Ia 
sută — ceea ce reprezintă o 
valoare suplimentară de a- 
proape 10 milioane lei —, 
productivitatea muncii — 103 
Ia sută — sporul de producție 
realizindu-se, în cea mai mare 
parte, pe seama creșterii aces
tui indicator, — planul pro-
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de președinte
al Consiliului de Stat

mm

ducției marfă vîndută și în
casată — 101 la sută, iar pla
nul de livrări la export a fost 
depășit cu 1,1 milioane Iei, 
ceea ce înseamnă că s-au li
vrat, în plus, beneficiarilor 
externi, 237 de semănători 
S.P.C. — 6, 57 cositori de fin 
C.P. — 65 și 11 instalații ier- 
bicide.

Este de remarcat faptul că 
uzina produce astăzi peste 
200 000 de mașini și utilaje a- 
gricole, în 40 de tipodimen- 
siuni, întreaga producție a a- 
nului 1950 realizîndu-se în 
circa două săptămîni.

— Rezultatele bune cu care 
colectivul nostru a încheiat 
anul ce a trecut — a arătat în 
cuvîntul său tovarășul ingi
ner Ion Căpățînă, președinte
le comitetului de direcție al

PETRU LAZUREANU
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CONDIȚIILE SPECIFICE ALE ACESTEI
PRIMĂVERI IMPUN PENTRU FIECARE 

UNITATE AGRICOLĂ:

Organizarea
exemplara
a muncii

Pentru agricultori, primăva
ra acestui an ridică probleme 
deosebite. Prelungirea iernii, 
cu deosebire în marile zone a- 
gricole, a întîrziat începerea 
lucrărilor specifice campaniei 
de primăvară, determinînd re- 
stringerea substanțială a peri
oadei în care acestea urmează 
a fi executate. Dacă în mod 
normal efectuarea acestor lu
crări se întindea pe o perioa
dă de două luni și jumătate, 
în acest an, după concluziile 
specialiștilor, respectarea epo
cii optime impune încadrarea 
lor intr-un timp mult mai res- 
trîns — aproximativ o lună și 
Jumătate. De aici recurge ne
cesitatea unei organizări exem
plare a muncii, o conlucrare 
perfectă a tuturor factorilor ce 
concură la desfășurarea cam
paniei.

Agricultura noastră dispune 
acum de un parc sporit de ma
șini și tractoare. Succesul cam
paniei de primăvară depinde 
în primul rînd de folosirea la 
capacitatea maximă a mijloa
celor mecanice. în acest sens 
sarcini deosebite revin atît în
treprinderilor de mecanizare a 
agriculturii cît și unităților a- 
gricole deservite ; întreprinde
rilor de mecanizare pentru că 
parcul de mașini, deși minu
țios reparat și revizuit, tre
buie să aibă asigurate apele 
condiții care să-i permită, din 
punct de vedere tehnic, func
ționarea continuă în mod ire
proșabil. iar cooperativelor a- 
gricole în sensul organizării de 
asa natură a muncii îneît. fo
losind și celelalte mijloace de' 
cî.re dispun, să poată asigura 
executarea lucrărilor într-un 
ritm rapid, respectîndu-se ce
rințele agrotehnice specifice 
fiecărei cu'turi determinate de 
condițiile climatice din acest 
an. In primul rînd aceste uni
tăți sînt chemate să ia măsuri 
hotărîte pentru asigurarea din 
vreme a seminței și pregătirea 
ei pentru semănat. Aceasta se 
impune cu atît mai mult cu 
cît. după datele prezentate de 
Consiliul Superior al Agricul
turii, in această direcție mai

sînt numeroase probleme nere
zolvate. Sămînța nu a ajuns 
pînă acum în toate unitățile a- 
gricole, fie pentru că nu s-a 
putut asigura necesarul total 
pentru toate culturile, fid*din 
cauzj unei repartizări nejudi- 
cioase, fie că unele cooperati
ve au manifestat dezinteres 
pentru a-și constitui un fond 
semincer propriu sau nu au 
ridicat nici cantitățile reparti
zate. Rezolvarea urgentă a a- 
cestei probleme apare ca un 
prim imperativ ai zilei.

Condițiile pedoclimatice din 
acest an prezintă și alte parti
cularități ce trebuie avute în 
vedere pentru asigurarea unei 
recolte sporite. Pe timpul 
toamnei și iernii în sol a fost 
înmagazinată o mare cantitate

(Continuare în pag. a 111-a)

Pe adresa Comitetului Central al partidului continuă să so
sească numeroase telegrame din întreaga țară prin care comite
tele județene de partid, consiliile populare, colectivele de oameni 
ai muneii, tineretul nostru, își exprimă sentimentele de bucurie 
și profundă satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte al Consiliului de Stat.

Telegramele oglindesc în cuprinsul lor prețuirea și stima între
gului popor față de iubitul său conducător, pentru aportul său 
la elaborarea politicii marxist-leniniste a partidului pentru 
abnegația cu care servește, prin calitățile și munca sa. cauza 
dezvoltării necontenite a patriei noastre socialiste.

Aceste mesaje trimise de oamenii muncii din întreaga țară 
reflectă atașamentul de nezdruncinat al întregului popor la poli
tica internă și externă a partidului și statului, atașament înte
meiat pe convingerea că la cîrma tării stau cei mai buni fii ai 
națiunii noastre socialiste care o slujesc cu nețărmurit devota
ment și abnegație, cu pricepere și fermitate. Cuvintele calde 
de felicitare pe care le cuprind telegramele adresate secretarului 
general al Comitetului Central al partidului exprimă, totodată, 
angajamentul ferm al tuturor oamenilor muncii din patria noa
stră, de orice profesie, de orice naționalitate, de orice vîrstă, 
de a îndeplini cu credință, spre binele poporului nostru, progra
mul partidului.

Alături de întregul popor, tineretul român, organizația sa re
voluționară transmit secretarului general al partidului mesaje 
fierbinți de dragoste și atașament, încredințarea că tinerii Româ
niei socialiste își vor pune toată energia șî cunoștințele lor în 
slujba înfloririi patriei, urmînd 
partid, de conducătorii săi.

BUDAPESTA 17. — De la 
trimișii noștri speciali: în 
ziua de 17 martie, în clădirea 
Parlamentului din capitala 
R. P. Ungare s-au desfășurat 
lucrările Consfătuirii Comite
tului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La consfătuire au luat par
te secretarii generali și primii 
secretari ai Comitetelor cen
trale ale partidelor, șefii de 
guverne, miniștrii de externe 
și miniștrii apărării din Repu
blica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

Din partea țării noastre au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate.

Consfătuirea a fost deschi
să de tovarășul Jănos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care a adresat dele
gațiilor un salut cordial din 
partea Partidului și Guvernu
lui ungar. Lucrările Consfă
tuirii au fost prezidate de to
varășul Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al Parti-

dului Comunist din Ceho
slovacia.

Reprezentanții statelor par
ticipante au adoptat docu
mente privind perfecționarea 
structurii și organelor de con
ducere ale organizației defen
sive a Tratatului de la Var
șovia.

în cadrul consfătuirii a fost

adoptat și semnat apelul către 
toate statele din Europa cu 
privire la pregătirea și ține
rea jjnci conferințe europene 
în problemele securității și co
laborării-pe continentul nos
tru. în numele Republicii So
cialiste România, apelul a fost 
semnat de tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer.

în seara aceleiași zile, C. C. 
al P.M.S.U. și guvernul ungar 
au oferit un dineu în onoarea 
delegațiilor participante la 
Consfătuire.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

Delegați română în timpul semnării Apelului
, (Telefoto: M.T.l.-Agerpres)

UNICATUL
cu abnegație calea arătată de

o o
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ

în telegrama trimisă de Co
mitetul municipal al P.C.R. și 
Consiliul popular -al municipiu
lui București se arată : „Po
porul nostru vede în activitatea 
dumneavoastră un exemplu de 
dăruire pasionată pentru pro
gresul continuu al României so-

cialiste. Oamenii muncii cunosc 
și admiră din tot sufletul rolul 
important pe care l-ați avut în 
elaborarea grandiosului pro
gram al desăvîrșirii construcției 
socialiste adoptat la Congresul

(Continuare în pag. a V-a)
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IN '/ESTICA TIE 
ÎN „SFERTUL

.>

ACADEMIC"’>«)
— Mă iertați că aduc în dis

cuție o expresie cam ireveren
țioasă, prin rabatul de îngă
duință acordat nepunctualității, 
Ia adresa forului pe care îl re
prezentat!, mă refer la așa- 
numitul „sfert academic". Care 
este originea acestei expresii șl. 
ce ilustrează ea ? Academicia
nul Alexandru Graur a avut a- 
mabilitatea să ne răspundă :

— Cred că expresia e de o- 
rigină franceză datînd de la în
ființarea Academiei franceze în 
secolul al XVII-lea. Era un ter
men de grație, un maximum de 
îngăduință ce se acorda pen
tru începerea reuniunilor acade
micienilor. Pentru mijloacele 
de locomoție din acea vreme, 
trebuie să recunoaștem, sfertul 
era valabil. Astăzi, însă... îmi

amintesc de Mihail Sadoveanu. 
Nu întîrzla un minut de la șe
dințele Academiei. Fix la ora 
anunțată îl găseam instalat în 
fotoliul prezidențial.

— Am citit undeva că în 
urmă cu cîteva decenii cursu
rile universitare începeau în 
Germania cu un sfert de ceas 
după ora anunțată. Dat înce
peau fix după „sfertul acade
mic", deci dincolo de această 
convenție, punctualitatea era 
păstrată. Cei care folosesc azi 
formula, după părerea dv sînt 
întîrziați . nepunctuaii ?

VIORICA DIACONESCU
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al statelor participante la Tratatul
de la Varșovia

La 17 martie 1969, la Buda
pesta a avut loc Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia de 
prietenie, colaborare și ajutor 
reciproc.

La Consfătuire au partici
pat :

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, șeful 
delegației; Jivko Jivkov, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; Ivan Ba- 
șev, ministrul afacerilor ex
terne ; Atanas Semergiev. 
prim-locțiitor al ministrului 
apărării populare ; Vasil Bog
danov, ambasadorul R. P. Bul
garia în R. P. Ungară ;

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, șeful delegației; 
Ludvik Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace ; Oldrich 
Cernik, președintele guvernu
lui R. S. Cehoslovace ; Jan 
Marko, ministrul afacerilor 
externe ; general-colonel Mar
tin Dzur, ministrul apărării 
naționale ;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al R D.G., șeful 
delegației; Willi Sloph, pre-

ședintele 
niștri al 
ncclc6i?
Politic’al C.C. al P.S.U.G., se
cretar 
Axen, 
Politic 
cretar 
ministrul afacerilor externe ; 
general-colonel Heinz Kessler, 
prim-locțiitor al ministrului 
apărării naționale ;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, șeful delegației ; Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone ; Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P.; Stefan 
Jedrychowski, ministrul afa
cerilor externe ; general de 
blindat©- Wojciech Jaruzelski, 
ministrul apărării naționale ; 
Adam Kruczkowski, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne ; general de divizie Bo- 
leslaw Chocha, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, 
șeful Statului major general;

Din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, șeful delegației ; 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri; Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe ; general-colo-

Mi- 
Ho-

Consiliului de 
R.D.G. ; Erich 
membru al Biroului

al C.C.; Hermann 
membru al Biroului 
al C.C. al P.S.U.G., se
al C.C. ; Otto Winzer,

nel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate ;

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, șeful delegației; Jeno 
Fock, președintele guvernului 
Revoluționar -Muncitoresc Ță
rănesc Ungar ; Zoltan Komoc- 
sin, membru al Biroului Poli
tic, al C.C. al P.M.S.U., secre
tar al C.C. ; general-colonel 
Lajos Czinege, ministrul apă
rării ; Frigyes Puja, prim-loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe ;

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — 
L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
șeful delegației ; A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.; K. F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. ; A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe; 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, ministrul apă
rării ; K. Rusakov, șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii a 
luat, de asemenea, parte co
mandantul suprem al for+elor 
armate unite ale statelor 
ticipante la Tratatul de
Varșovia, mareșalul Uniunii 
Sovietice, I. I. Iakubovski.

Comitetul Politic Consulta
tiv a ascultat raportul coman
dantului suprem al forțelor 
armate unite despre măsurile 
elaborate de miniștrii apărării 
cu aprobarea guvernelor res
pective. Statele participante la

ar
ia

consfătuire au examinat deta
liat și au adoptat în unanimi
tate statutul comitetului mi
niștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, noul statut al forțe
lor armate unite și al coman
damentului unit și alte docu
mente avînd ca scop perfec
ționarea în continuare a struc
turii și a organelor de con
ducere a organizației defen
sive a Tratatului de la Var
șovia.

S-a trasat comandantului 
suprem al forțelor armate u- 
nite sarcina de a asigura con
form procedurii stabilite tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
adoptate.

Participanții la consfătuire 
și-au, exprimat convingerea 
fermă că măsurile aprobate 
vor contribui la o și mai mare 
întărire a forței de apărare a 
statelor socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia, în 
interesul cauzei socialismului, 
cauzei păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Continuîndu-și eforturile în
dreptate spre destinderea în
cordării și consolidarea păcii, 
statele participante Ia Trata
tul de la Varșovia au adoptat 
în unanimitate apelul către 
toate țările europene privind 
pregătirea și ținerea unei con
ferințe europene în problemele 
securității și colaborării în 
Europa.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-a desfășu
rat în spiritul prieteniei fră
țești și al colaborării tovără
șești.

Statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia către toate statele europene

Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară P61onă, Republica 
Socialistă România, Republi
ca Populară Ungară și Uniu
nea Republicilor Sovietice 
Socialiste — stată membre 
ale Tratatului de la Varșovia 
— participante la Consfătui
rea Comitetului Politic Con
sultativ, exprimînd năzuin
țele popoarelor lor de a trăi 
în pace și bună vecinăta
te cu celelalte popoare eu
ropene și hotărîrea lor fer
mă de a conlucra la statorni
cirea unui climat de securi
tate și cooperare pe continen
tul nostru, adresează tuturor 
statelor europene următorul 
apel pentru intensificarea

eforturilor îndreptate spre 
întărirea păcii și securității 
în Europa.

Prezentul și viitorul po
poarelor Europei sînt indiso
lubil legate de menținerea și 
consolidarea păcii pe conti
nentul nostru. O securitate 
autentică și o pace trainică 
pot fi asigurate dacă gînduri- 
le, faptele și energia statelor 
europene vor fi îndreptate 
spre țelurile destinderii, spre 
soluționarea problemelor in
ternaționale arzătoare, ținîn- 
du-se seama de realități, spre 
organizarea colaborării mul
tilaterale pe plan general eu
ropean.

Calea spre bună vecinătate, 
încredere și înțelegere reci
procă depinde de voința și 
eforturile popoarelor și gu
vernelor tuturor țărilor euro

pene. Europa contemporană, 
așa cum a ieșit din cel de-al 
doilea război mondial, în
seamnă mai bine de 30 de 
state, mari și mici, care se 
deosebesc prin orînduirea 
lor socială, poziție geografică, 
interese. Prin voința istoriei 
le-a fost însă dat să trăiască 
alături, iar acest fapt nu poa
te fi schimbat de nimeni.

Tot mai multe guverne, par
lamente, partide, personalități 
ale vieții politice și sociale 
capătă conștiința răspunderii 
ce le revine în fața generații
lor de azi și a celor viitoare 
in ceea ce privește împiedica
rea unui nou conflict militar 
în Europa. în Europa conți-' 
nuă însă să acționeze forțe 
care pun la activul evoluției 
europene nu reglementarea 
litigiilor și acordurilor de

pace, ci noi divizii și rachete, 
noi programe militare întoc
mite pentru decenii. Mină în 
mînă cu ei acționează și cei 
care nu au tras învățămintele 
cuvenite din rezultatele celui 
de-al doilea război mondial, 
în urma căruia au fost nimi
cite militarismul german și 
nazismul; uneltirile lor con
stituie o sursă de încordare, 
creează complicații în relații
le internaționale.

Statele participante la con
sfătuire consideră de datoria 
lor să facă și în viitor tot ce 
depinde de ele pentru a feri 
Europa de pericolul unor noi 
conflicte militare, pentru a 
deschide perspectivele dezvol
tării colaborării între toate 
țările europene, indiferent de

(Continuare în pag. a V-a)
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LA ANCHETA NOASTRĂ:

POPULARIZAREA 
VALORILOR ȘTIIN

MARGARITA PlSLARUne răspundeINIȚIATIVA ARE CUVINTUL
1

ȚIFICE IN RlNDUL TINERETULUI
SÎMBĂTĂ

S-A DESCHIS 
LA BUCUREȘTI j

„CLUBUL ACTUA
V

LIT A Ț i L O R"

CUM Vă SIMȚIȚI CA VEDETĂ
INTERNAȚIONALĂ?"

Popularizareti valorilor științifica — condiția 
do primă însemnătate pentru formarea unei 
concepții, a unei culturi și a unui mod de gîn- 
dire științific in rîndurile tinerei generații — 
reprezintă, fără îndoială, unul din comandamen
tele educative fundamentale ale zilelor noastre. 
In dorința de a stimula o amplă discuție, menită 
să treacă în revistă forțqle, formele, mijloacele

vehiculate In opera de educație științifică a ti
neretului, ziarul nostru a publicat, zilele trecute, 
opiniile a 8 eunoscuți oameni de știință, reunite 
sub titlul : „Un imperativ educativ de prim 
ordin — popularizarea valorilor științifice în 
rîndul tineretului*.

Publicăm, în numărul de față, primele ecouri 
pe marginea acestei dezbateri.

Forme noi și eficiente 
pentru educația științifică 
a tineretului de la sate

Opiniile celor 8 specialiști — 
găzduite în coloanele „Scînteil 
tineretului”' — au readus în dis- 

.cuție un adevăr cunoscut : nece
sitatea de a înarma tînăra gene
rație cu un concept științific 
înaitltat despre ' lume, care să 
constituie o veritabilă busolă de 
orientare în activitatea practică 
și în viața de zi cu zi.

In anii noștri, datorită spriji
nului larg acordat de partid și 
stat și participării fără rezerve a 
intelectualității noastre, popu- 
larizareg valorilor științifice a 
devenit un fenomen de masă. 
Cîteva ciire — extrase- din acti
vitatea; Consiliului pentru răs- 
pindi^ea" Cunoștințelor cultural- 
științffibe — sînt elocvente în a- 
cest fbriip, de la circa 1500 de 
conferințe (cu 100 000 de audi
tori) în jj.949, s-a ajuns în pre
zent la peste 75 000 de confe
rințe (cui aproape 9 milioane de 
auditori), conferințe a căror Ca
racteristică esențială o constituie 
abordarea unei problematici ma
jore, ouprinzătoare, incluzînd o 
maro varietate de teme din ci
bernetică., astronomie, astronauti- 
că, biologie, medicină, psiholo- 
gie.Jjzjcă și chimie, tema ca se 
identifică cu însăși sfera cu- 

lotîucsi
.s-taa ,s 
itoEiq 
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EMIL IORDĂCHESCU 
secretar general al Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștințelor 

cultural-științifice 

noașterii și acțiunii umane și îl 
familiarizează pe cei cărora le 
sînt adresate cu idei și cunoș
tințe de maximă utilitate.

O evoluție interesantă au do- 
bîndit, de asemenea, acele for
me de popularizare care asigură 
transmiterea în timp a unui 
sistem de cunoștințe : universită
țile populare și muncitorești, 
care funcționează în aproape toa
te orașele țării și la care parti
cipă 85 000 de cursanți, în ma
joritate tineri.

Fără îndoială, însă, că impe
rativul — de mare eficiență e- 
ducativă — al popularizării va
lorilor științei în rîndurile tine
rei generații incumbă obligații 
mult mai mari, solicitînd, o dată 
cu lărgirea ariei de acțiune, ri
dicarea calitativă a nivelului în
tregii activități, prin organizarea 
unor forme mai evoluate de răs- 
pîndire a acestor valori. In a- 
celași timp, organizarea fructu
oasă a activităților de propagan
dă științifjșă pretinde diferenție
rea acestora pe categorii de ti-

SÎNT
POPULARIZATORII?

prof. dr. docent
GH. OLĂNESCU

membru corespondent
al Academiei R.S.R.

Este bine știut faptul că efi
ciența muncii de popularizare, 
de răspîndire a științei, este de
terminată de calitatea înaltă a 
manifestărilor care o slujesc. A- 
ceastă calitate depinde, în primul 
rind, de capacitatea, pregătirea, 
eforturile și talentul celui ce în
treprinde opera popularizării.

In ultimii ani au fost antre
nați în activitatea de populari
zare a științei numeroși intelec
tuali, atît de la orașe' cît și de 
la sate ; au participat la această 
acțiune academicieni, profesori 
universitari, profesori de curs 
mediu, învățători, doctori, ingi
neri etc. Nu întotdeauna, însă, 
s-a daf dovadă de suficient spi
rit de discemămînt în selectarea 
și pregătirea corpului de confe
rențiari și lectori. Nu o dată au 
fost trimiși să țină conferințe oa
meni fără aptitudinile necesare, 
lipsiți de specializare în dome
niul abordat. Rezultatul unor a- 
semenea manifestări este de la 
sine înțeles.

Evident, numărul specialiștilor 
de înaltă calificare fiind, prin 
forța lucrurilor, limitat, în raport 
cu marele număr de manifestări

pe teme tehnico-ștUnțlfîce adre
sate tineretului, nu se va izbuti 
niciodată ca absolut fiecare con
ferință, să zicem, să fie ținută 
de un academician sau de un 
universitar cunoscut. Rămîne ca 
personalitățile marcante din. do
meniul științei și tehnicii să fie 
invitate la acele dezbateri — 
concepute sub forma unor „clu
buri științifice", în care impor
tanța și noutatea temei, ca și 
nivelul de cunoștințe ale audito
riului, să facă necesară prezența 
lor.

Tocmai de aceea, în fața Con
siliului pentru răspîhdifea cunoș
tințelor cultural-științifice stă sar
cina desfășurării unei munci sus
ținute de antrenare și pregătire 
metodico-științifică a lectorilor 
pentru conferințele și manifestă
rile .științifice curente. Cu alte 
cuvinte, va trebui să se manifes
te o răspundere sporită în recru
tarea și pregătirea cadrelor însăr
cinate cu popularizarea valorilor 
științifice în rîndul tineretului — 
la nivelul de exigență pe care-1 
prfetinde o astfel de importantă 
operă educativă.

neri, desfășurarea lor în concor
danță cu preocupările și pregă
tirea acestora. Ne gîndim, astfel, 
la înființarea unor universități 
populare în comune mai mari, 
suburbane, care dispun de un 
număr ridicat de intelectuali, de 
condițiile materiale necesare. 
Vorbind despre sate, despre po
sibilitățile și exigențele propa
gandei științifice în rîndul tine
rilor de aici, se impune, cred, 
luarea în discuție a înființării 
unor cercuri cu caracter științi
fic și tehnico-aplicativ, în func
ție de condițiile locurilor respec
tive, de preocupările și pasiunile 
tinerilor : cercuri de biologie a- 
plicată (sub egida stațiunilor a- 
gricoje experimentale), de cu
noștințe mecanice (organizate în 
colaborare cu întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii) etc.

O altă formă eficientă de răs
pîndire a cunoștințelor științifice, 
în rîndurile tineretului o repre
zintă emisiunile realizate, îm
preună cu televiziunea, sub for
ma „teleuniversității" și a „tele- 
brigăzii științifice". După păre
rea noastră, ar fi util să se or
ganizeze, pentru aceste emisiuni, 
în special cu tinerii de la sate, 
vizionări colective, dirijate de 
specialiști ai comisiilor pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultu
ral-științifice, care să poată com
pleta conținutul acestor emisiuni 
eu explicații suplimentare, să răs
pundă întrebărilor, nedumeriri
lor etc.

In sfîrșit, un instrument efi
cient în activitatea de popu
larizare științifică pe care o des
fășurăm la sate îl reprezintă fil
mul de știință popularizată. Din 
păcate, deși se produc, anual, la 
noi, circa 100 de filme științifice 
și documentare, multe dintre ele 
nu sînt folosite în activitatea co
misiilor noastre ; și aceasta, dato
rită în bună măsură tematicii 
lor, nu întotdeauna cea mai uti
lă, mai oportună, cum și siste
mului necorespunzător de difu
zare a filmelor. Ar fi necesar, 
după părerea noastră, ca la în
tocmirea planurilor de elaborare 
a filmelor științifice și documen
tare să se țină seama și de pro
punerile celor ce se ocupă di
rect de educația științifică a pu
blicului și, în același timp, să se 
instituie un sistem mai suplu și 
mai eficient de difuzare a aces
tor filme, la cererea organisme
lor care vor să le folosească.

In încheiere, vreau să mă fo
losesc de acest prilej pentru a-i 
informa pe cititorii „Scînteii ti
neretului" că Biroul C.R.C.C.S. 
a dezbătut problema editării 
unei reviste enciclopedice, de 
popularizare a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
revistă care — nădăjduim — va 
stimula interesul tineretului din 
patria noastră pentru nou, pen
tru valorile înalte ale științei și 
culturii.

ff „întrerupere* nejustificată
Am citit cu mult interes discu

ția inițiată de ziarul dv. cu pri
vire la modalitățile cele mai a- 
decvate de intensificare a edu
cației științifice în rîndul tine
rei generu(ii, la mijloacele ce tre
buie folosite pentru populariza
rea valorilor științei. In cele ce 
urmează, aș vrea să mă refer la 
unele aspecte pe care le-am con
statat in activitatea noastră. în
dreptată în direcția educației ști
ințifice a tineretului.

Am constatat, astfel, că actua- 
la organizare a cercurilor științi
fice și tehnice din școli este încă 
departe de a satisface nevoile și 
interesul tot mai larg al tinere
tului școlar pentru însușirea cu
noștințelor științifice și tehnice. 
Deși în județul nostru există, la 
ora actuală, aproximativ 230 de 
cereuri științifice și tehnice, care 
cuprind peste 4 000 de elevi, și 
deși tematica lor vizează, in prin
cipal, lărgirea orizontului de in
formare științifică, formarea unor 
deprinderi științifice-tehnice ne
cesare viitorilor specialiști, aceste 
cercuri școlare, prin forța îm
prejurărilor, nu pot oferi tineri
lor — cel puțin deocamdată — 
condițiile unei rodnice cultivări 
a înclinațiilor și talentelor lor.

Dacă la virsta pionieratului 
copiii iși pot forma și dezvolta

ION RAȚIU 
secretar al Comitetului județean 

Hunedoara al U.T.C.

în bune condiții aptitudinile ști
ințifice și tehnice în cadrul Ca
selor pionierilor — ale căror 
cercuri sînt excelent dotate din 
punct 'de vedere material și dis
pun de profesori-îndrumători cu 
o foarte bună pregătire — con
dițiile cultivării acestor talente 
nu mai sînt, însă, după depăși
rea viratei respective, la fel de 
prielnice.

Intr-adevăr, o dată ieșit din 
organizația de pionieri, tinărul 
nu mai are la dispoziție, pentru 
a-și cultiva înclinațiile, decît 
cercurile școlare, nu totdeauna 
suficient dotate și, în plus, de- 
pendepte de numărul de elevi 
cu aceeași pasiune științifică sau 
tehnică. Tocmai in perioada î.i 
care tinărul are mai multă ne
voie de o îndrumare atentă, ca
lificată, pe făgașul adîncirii u- 
nor deprinderi științifice sau teh- 
nice deja formate, această îndru
mare îi este, dacă nu refuzată, 
în orice caz oferită în mod spo
radic, prin lipsa unor instituții 
adecvate. Experiența ne-a de
monstrat că elevii sînt dornici să 

lucreze, în continuare, în ase
menea „instituții de cultură teh

nică" care sînt Casele pionieri
lor. Nu o dată, elevii mai mari 
din licee sau licee industriale au 
încercat, chiar, să-și continue 
activitatea începută ca pionieri 
lucrînd sau depunind activitate 
de dirijare în cadrul cercurilor 
de la Casele pionierilor.

Propunerile tinerilor pentru so
luționarea acestei stări de lucruri 
nu au întîrziat să apară. La 
conferința județeană U.T.C., ele
vii liceului „Decehal" din Deva 
au propus, de pildă, înființarea 
unor cluburi ale tineretului șco
lar. Asemenea cluburi, aflate sub 
patronajul organizațiilor U.T.C. 
din localitățile unde se află li
cee, licee industriale, școli profe
sionale și tehnice, ar avea o or
ganizare asemănătoare cercu
rilor de la Casele pionierilor. In 
acest fel, elevii mai mari, ute- 
ciștii, ar putea continua să-și 
dezvolte pasiunile științifice și 
tehnice. S-ar completa astfel un 

hiatus nedorit în activitatea de 
educare științifică a tineretului 
școlar.

Pînă la realizarea acestui dezi
derat, să ne oprim, cel puțin, la 
propunerea ca elevii mai mari 
să-și poată continua activitatea 
la Casele pionierilor, nestinghe- 
riți de nici un „criteriu de vîr- 
stă"...

O dată cu șfîrșitul săptă- 
mînii trecute alături de „Sala 
Mare” șl Student-clubul 
bucureștean a apărut un nou 
centru de atracție : „Clubul 
actualităților".

Deschis în fiecare zl, între 
orele 10—13 șl 1&—23, „Clubul 
actualităților” va oferi stu
denților ultimele noutăți din 
domeniul culturii și artei, 
științei șl tehnicii; studenții 
vor afla aici tot ce este nou 
In țară, pe meridianele glo
bului ; vor putea consulta „la 
zi” cărți, albume, reviste șl 
ziare, vor putea asculta cele 
mal reprezentative lucrări 
din creația muzicală contem
porană de toate genurile.

„Comitetul U.T.C. — ne-ș 
declarat tovarășul Traian 
Ștefănescu. secretarul Comi
tetului U.T.C. al Centrului 
universitar București — a 
conceput aoeastă acțiune în 
scopul de a crea studenților 
noi posibilități de informare 
și dezbateri pe teme politice, 
științifice, cultural-artistice 
etc. „Clubul actualitățiloMLvi* 
oferi prilejul unor dialSprl 
cu personalități ale cu) viii, 
cu specialiști de înaltă c®- 
petență In diferite ăpme^l. 
Este realizată, in aceft 
o diversificare — necesar A — 
a modalităților, față de 
vitatea ateneelor 
Iești, care, cu po 
institutelor, nu pot ofe 
totdeauna, în intrț

operativ, răspunsurile cele 
mal adecvate variatelor so
licitări venite din partea stu
denților”.

Serile zilelor de luni, marți 
și joi vor fl dedicate întâl
nirilor în cadrul 
lui discuțiilor”, 
log fiind Invitați 
universitari, cadre 
duoere din economie, din di
ferite ministere șl institu
ții, specialiști. Dintre temele 
propuse o dată cu debutul 
clubului, notăm : „Abolirea 
politicii de forță în relațiile 
dintre state”, „Suveranita
tea — drept Inalienabil ai 
națiunilor”, „Noile relații ale 
omului cu Universul — pro
gramele spațiale", „Cunoaș
terea realității și creația ar
tistică", „Cele douăzeci de 
descoperiri precolumbiene 
ale AmericU”, „Reportajul 
românesc”.

„Clubu- 
la dla- 
profesori 
de con-

I

în orele de program oblș- 
zxuit, vizitatorilor li se pun la 
dispoziția ultimele numere 
din ziarele și revistele româ
nești si de peste hotare (circa 
100 de titluri de cotidiene și 
periodice) și țele mai recente 
apariții editoriale pe baza 
unui fișier tematic de titluri ; 
se adaugă posibilitatea vizio
nării unor filme de scurt 
metraj (artistice, documen
tare. de animație, turistice 
etc.), a ascultării, la cască, 
a unor înregistrări de mu
zică modernă, jazz etc. La 
dispoziția iubitorilor de mu
zică vor sta, de asemenea, 
cele mai recente imprimări 
pe disc realizate în țară el în 
străinătate, benzi imprimate 
to fonoteca Conservatorului 
„Clprlan Forumbescu" etc.

I I. T.
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In zilele de 10—11 aprilie a.c., Centrul de Cercetări pentru 
problemele tineretului, In colaborare cu Ministerul Sănătății, 
Ministerul Tnvățătnîntului și C.N.E.F.S., va organiza o consfă
tuire științifică pe tema „Sănătatea, creșterea și dezvoltarea 
somato-funefională și psihică a adolescenților și tinerilor".

La această consfătuire sînt invitați să ia parte cercetători, 
profesori de educație fizică, medici, biologi, sociologi, psihologi 
etc., ce au preocupări în acest domeniu.

Doritorii pot trimite, pînă în ziua de 25 martie a.c., lucrările 
dactilografiate în trei exemplare, la sediul Centrului de Cerce
tări pentru Problemele Tineretului, strada Onești nr. 9—11, 
București.

— Drept să vă 
spun, am auzit 
atltea interpre
tări date terme
nului de vedetă, 
incit nu mă an
gajez cu vreun 
răspuns pînă ce 
pu definesc eu 
ce înțeleg prin 
aceasta. Ar exi
sta o variantă a 
termenului, ca
racterizată prin 
Ifose, atotștiuto- 
rism, indecență, 
mă rog tot ceea 
oe se spune des
pre un artist 
care ,,fa®e pe 
vedeta". Dacă e 
să accept real
mente denumi
rea de vedetă, apoi În
țeleg prin ea muncă, seri
ozitate. pasiune, perseve
rentă, tot ceea ce face ca 
prin comportament artistic 
să doblndeștl aprecierea 
unanimă. Pentru a ajunge 
să fiu numită ...vedetă — încă 
nu m-am obișnuit cu terme
nul — am închinat 10 ani do 
muncă, de încercări, uneori 
reușite, alteori mal puțin, 
10 ani de studii. Ani în 
care am gustat șl deliqjul 
succesului, uneori și ama
rul aceste! cariere atît de 
grele care este viata unei 
artiste... Revenind la între
barea dv., vă răspund sin- 
eer, din toată inima : „bine !". 
După un deceniu mi-am yă- 
znt încununată modesta

mea activitate, la Sopot, la 
Cannes, si acum la Brașov, 
unde amabilele gazde ale 
festivalului — Televiziunea 
română — m-au distribuit 
intr-un program alături de 
alte vedete Internaționale.

— Ce pregătiți în mo
mentul de față ?_

— Premiera 
mei, 
„C. 
Bitu 
să am succes cu 
melodie a iul 
„O mască 
pllnge". 
menea cîteva succese ale Fes
tivalului de la San Remo 
1969 dintre eare aș aminti 
„Nici ploaia”, „Așa e viața”. 

C. Km

„Femei, fe- 
femei" la Teatrul 

Tănase" In regia lui 
Fălticeneanu. Sper 

i frumoasa 
Veselovschi, 

ride, o mască 
Interpretez de ase-

La cinematograful REPUBLICA din Capitală

IRINA PETRESCU
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— rulează la Republica (orele 
9 ; 11,15 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).
LA EST DE EDEN — rulează la 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21). PENTRU INCA 
PUȚINI DOLARI — rulează la 
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Feroviar (orele 8 ;
12.15 în continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15) ; Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Flamura (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). TATA 
DE FAMILIE — rulează ia Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21). DRUMURI — rulează la 
Victoria (orele 18,30 ; 20,45). CIND 
VOI FI MORT ȘI LIVID 
lează la Central (orele 9 ; 
15 ; 17 ;

ru- 
______ ________ ; 11 ; 13 ;

19 ; 21). PAGINI DIN 
KUMMĂROW — rulează la Lu
mina (orele 9,30—16 în continuare'; 

\ 18,30 ; 20,45). TOM ȘI JERRY — 
rulează la Doina ..(orele 0 ; 10,15) ; 
PROFESIONIȘTII (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). CUȚITUL 
IN APA — rulează la Union (o- 
rele 15,30 ; 18) ; TOTUL PENTRU 
RIS — rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — rulează la

Grivița (orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20). 
JUDOKA, AGENT SECRET — ru
lează la înfrățirea (orele 15,15 ;
17.45 ; 20). BUNA ZIUA, CON
TESA 1 — rulează la Buzești (o- 
rele 15,30 ; 18). A FOST O DATA, 
UN MOȘ ȘI O BABA (orele 
20,30) ; Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). CĂDEREA IM
PERIULUI ROMAN — rulează la 
Dacia (orele 8,30 ; 20) ; Cosmos 
(orele 15,30 ; 18,30). RIO BRAVO
— rulează la Bucegi (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30). FELDMARE-
ȘALA — rulează la Unirea (orele 
15.S0 ; 18).; BEATA (orele 20,30). 

,HOMBRE — rulează la Lira (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15). AMERICA, A- 
MERICA ! (ambele serii) — rulea
ză la Ferentari (orele 15,30 ; 19). 
„...APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA" — rulează la Gluleștl (orele 
15.80 ; 18 ; 20,30). VINNETOU (seria 
a IlI-a) — rulează la Cotroceni (o- 
rele 15,30; 18); ZOSIA (orele 20,30).
AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL — rulează Ia Crîngași 
(orele 15,30 ; 19). PAȘA — rulea
ză la Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30; ; Tomis (orele 9,30 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). BECKET
— rulează la Volga (orele 8,30—17 
în continuare ; 20). PIANELE ME
CANICE — rulează la Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18 ; la orele 20,30 MA
GAZINUL DE PE STRADA MA
RE) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 ;

13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30). CASA
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ — rulează la Moșilor (o- 
rele 18; 20,30); HOȚUL DE PIER
SICI (orele 15,30). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI — rulează ia 
Popular (orele 15,30 ; 18) ; CU Mll- 
NILE PE ORAȘ (orele 20,30). 
PLANETA MAIMUȚELOR — ru
lează la Munca (orele 15,30 ; ÎS) ; 
FALSTAFF (orele 20,15). MARELE 
ȘARPE — rulează la Flacăra ta
rele 15,30) ; FARAONUL (orele 
18). LUSTRAGIUL — rulează la 
VITAN (orele 15,30 ; 18) ; FIDELI
TATE ------ ‘ ‘ ----- ‘
DUPĂ 
hova 
UNE 
15,30).
SEI — rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

(orele 20,30). LA ORA 5 
AMIAZA — rulează la Ra- 
(orele 18 ; 20,30) ; PENSI- 
PENTHU HOLTEI (orele 
PANTOFUL CENUȘARE-

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (B-dul Schitu Măgurea- 
nu) : NEPOTUL LUI RAMEAU — 
ora 20 ; (sala Studio) ; TANDRE
ȚE ȘI ABJECȚIE — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20 ; Teatrul Mic : 
OFIȚERUL RECRUTOR — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30;

IOANA BULCĂ 
HOREA POPESCU 
MANIA ANTONOVA 
O. AURELIAN 
ZIZI ȘERBAN 
ION ANGHEL 
DANIELA GURAll

regia
GHEORGHE VITANIDIS

scenariul 
NICOLAE BREBAN

I

ii
»

i
»

<•

I
(sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNA „M“ (premieră) — ora 
20 ; Teatrul Gluleștl ; PALARIA 
FLORENTINA — ora 19,30 ; Tea
trul „Țăndărică” (sala din Calea 
Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM ora 10 ; (sala din 
str. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN — ora 17 ; Teatrul „G. Tă
nase" (sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 
19,30 ; Teatrul de estradă „Ion 
vasllescu” : DE LA BACH LA 
TOM JONES — ora 20 ; Ansam
blul artistic al U.G.S.R. : CU PI
CIOARELE PE PAMINT — ora 20.

nerllor artiști din Bacău. Prezin
tă : C. Anastasiu. 21,00 — Cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață : U.R.S.S. — Canada. In 
pauze : • Mica panteră și prie
tenii ei — film documentar reali
zat de Studioul „Al. Sahia“ • Te
lejurnalul de noapte.

CASE DE CULTURA

Telex tv. 17,35 —
Pentru elevi : Consultații la
matematică (cl. a XH-a). Te
ma : Probleme recapitulative pen
tru bacalaureat. 18,05 — Limba 
engleză. Lecția 50. 18,30 — Pentru 
copil ; Tetebotanlcus. 19,00 — Te
lejurnalul de seară. 19,30 — Tele- 
unlversitatea : Ciclul „Cunoaște
rea Universului" (I). De la astro
logie la astronomie. Prezintă ; 
prof. dr. docent Călin Popovlel. 
19,55 — Cronică muzicală de Grl- 
gore Constantlnescu. 20,20 — Se
cretul camerei din mijloc. (Film 
realizat de televiziunea poloneză). 
20,45 — Artă plastică. Expoziția tl-

STUDENȚEȘTI
BUCUREȘTI • „Dezarmarea, 

cauză vitală a omenirii'' — pre
zintă prof. Edvin Glazu ; filme 
documentare (Sala Mare, marți, 
ora 20,30).

a Noutăți din muzica ușoară — 
prezintă studentul Camil Petres
cu ; „Vogue" : Barbara — exem
plificări de Vera Micznic, prezin
tă Radu Rupea ; „CIntec popular"
— prelucrări folclorice cu Bob 
Paraschivescu ; „Coronița albă'1 
de Ina Otllia Ghiulea — Interpre
tează autoarea (Student-Club, 
marți, ora 20).
• „Noile relații ale omului cu 

Universul. — Programe spațiale"
— discuție la care participă Ion 
Hobana (Clubul ‘ ' 
marți» ora 20,30).

IAȘI • Muzică 
corul de cameră 
Conservatorului de 
ge Enescp" — lași (Clubul Arte
lor, miercuri, ora 20).

TG. MUREȘ • Simpozionul : 
„Societatea contemporană și reli
gia". Participă conf. univ. Gâl 
lullu, conf, unlv. Pop Teodor Șl 
lector unlv. Kovăcs Dânilă (la 
Clubul studențesc, miercuri, 19 
martie, ora 20).

Actualităților,

corală : ctntS 
„Animosl” al 

muzică „Geor-
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iN MUNCĂ * ÎN ViAȚA UE ORGANiZAȚiE
ții U.T.C. din școli profe
sionale onorează un o- 
blectiv ori altul din cele 
semnalate de invitații 
noștri. Problema este ca 
acestea să nu lipsească 
din raza de preocupări

ale organizațiilor U.T.C., 
căci modalitatea de acți
une se naște nu copiind 
o inițiativă din afară, ci 
ca răspuns la niște nevoi 
reale ale colectivului că
ruia i se adresează.

Tn numărul 6166 al ziarului nostru, am publicai 
prima parte a dezbaterii despre munca organiza
ției U.T.C. în școala profesională. Potrivit promisiu
nii, revenim astăzi cu :

ELEVII EMINENȚI
Acest capitol ne-a fost 

inspirat de insistenta cu 
care s-a vorbit despre e- 
levii numiți de obicei 
„elemente negative". La 
școala profesională „Au
tobuzul" „elementele ne
gative" absentează de la 
cursuri (numai în trimes
trul I 89 elevi au fost e- 
liminați ptntru absențe) ; 
la Școala profesională sa
nitară „elementele negati
ve" chiulesc de la ore și 
merg la cinema, vin noap
tea tîrziu în cămin, n-au 
totdeauna o tinută cores
punzătoare ; prin alte școli 
sînt elevi care fumează, 
nu folosesc pe deplin 
timpul de practică, se îm
bracă nepotrivit, sînt ne
civilizați cu colegii șt 
chiar cu profesorii. Prin- 
tr-o ciudată inversare de 
optică, aceștia ajung, u- 
neori. să polarizeze aten
tia colegilor, devin „ve
dete" și chiar dacă nu gă
sesc aderenți activi, gă
sesc înțelegere tacită, u- 
neori admiratori.

în același timp, în ace
leași școli găsim elevi e- 
minenți, clase întregi de 
o ținută ireproșabilă la 
învățătură și compor
tare. ANe-a făcut real- 
mentef 
cultăm 
Stoica 
foarte 
bună ... ________
din Școala profesională 
C.F.R. unde media de 
promovare în trimestrul 
I, pe clase, se apropie de 
8, după cum am înregis
trat exemplul celor 20 de 
clase de la Grupul școlar

plăcere să-1 as- 
pe elevul Florea 
care ne relata, 
mîndru, situația 
la învățătură

de construcții 
rești care nu 
corijent).

Și, totuși.
nenti rămîn aproape ano
nimi, și, totuși, despre co
lectivele exemplare se 
vorbește numai cu ocazia 
unor bilanțuri școlare. In 
schimb, „elementele nega
tive" devin foarte cunos
cute, uneori și peste gra
nițele școlii. De ce ? Ce 
resorturi declanșează a- 
ceastă popularitate și ce 
repercusiuni are ? E drept 
să fie frustați de populari
tate cei care o merită de 
fapt ?

S-o spunem deschis : 
organizațiile U.T.C. nu 
practică cultul exemplu
lui pozitiv ci. dimpotrivă, 
minimalizează valoarea 
educativă a unui aseme
nea exemplu, absorbite 
de îndreptarea „elemen
telor negative".

Faptele relatate din 
școli ne justifică afirma
ția. La „masa noastră ro
tundă" s-au repetat cu in
sistentă două formulări : 
sancțiuni și concursuri. 
Sancțiunile folosite ca 
mijloace corective, con
cursurile ca forme stimu
lative.

Alexandru Scurihin îm
părtășea metoda folosită 
de comitetul U.T.C. pen
tru combaterea actelor in- 
disciplinare. „De cite ori 
un elev săvîrșește o faptă 
negativă este chemat la 
comitet și discutat. De 
multe ori îi sancționăm, 
alteori propunem direcți
unii să-i sancționeze pe 
linie școlară...

PAULA SIANLIULtSLU COSTIN PELINESCU

elevii emi-

IOAN

din Bucu- 
au nici un

tineretului >

MARIA DUMITRU

rotundă
Scînteii

0 COLABORARE CARE
TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE

FĂRĂ INTERMITENȚE
Uteciști la vîrsta ado

lescentei, elevii de la pro
fesional, ■ chiar investiți 
cu funcții de conducere 
în cadrul organizației, nu 
pot singuri, să găseas
că răspuns la multitudi
nea problemelor pe care 
le ridică procesul educa
tiv. Au entuziasm, iniția
tive, putere și dorință de 
muncă. Le lipsește însă 
experiența — nu numai 
pedagogică, ci și a vieții, 
or, activitatea de orga
nizație presupune, alături 
de intuiție si bunăvoință 
si acel ceva care te ajută 
să găsești tonul potrivit,

strînsă între organizația 
U.T.C. și școal^ putem 
vorbi mai ales la nivelul 
comitet U.T.C. — direcți
une — a fost 
tovarășul Iuliu Furo. Aici 
se perfectează acțiuni,' se 
analizează aspecte ale 
activității educative,\ se 
cîntăresc lucrurile pentru 
evitarea paralelismelor. 
Complicațiile încep exact 
acolo unde ar putea să fie 
mai simple : la grupa 
U.T.C., la clasă, deci. Aici 
relațiile încetează uneori 
de a mai fi de colaborare, 
se transformă astfel : o

de părere

DESPRE

ORGANIZAȚIA U.T.C
DIN ȘCOALA PROFESIONALĂ »)

Șl DACA DAM LA 0 PARTE 
SANCȚIUNILE, CE RĂMINE ?

Reprezentantul comite
tului U.T.C. de la Școala 
„Autobuzul" n-a putut să 
ne ofere alte mijloace de 
combatere a indiscipli
nei : sancțiuni pe linia 
organizației, sancțiuni 
date de diriginte ori de 
conducerea școlii, pen
tru abateri mari și mici, 
de-a valma, ca un colac 
de salvare.

„M-a surprins că elevii 
prezenți de fată insistă 
extrem de mult asupra 
sancțiunilor — a interve- 

Atanasle 
indisci- 

i în fața 
i comite- 

recla-

nit tovarășul 
Zsiade. Un elev 
plinat este dus 
biroului clasei, a 

este 
la direcție, 

că in școală 
’ oameni și 
dreptul să 
Ca peda- 

a-

tulul U.T.C., 
mat imedr 
Se constat.
prea multi 
factori au 
sancționeze, 
gog. îmi permit să 
preciez că sancțiunile nu 
demonstrează tăria unui 
colectiv ci insuficientele 
muncii educative din co
lectivul respectiv. Disci
plina este o problemă de 
formare, ea nu poate fi 
impusă numai prin sanc
țiuni. Mi-o spune prac
tica de 20 de ani ca 
director în acest tip de 
școală. Trebuie să dăm cu 
mare greutate o sancțiu
ne, să prevenim abaterile 
care ar cere o asemenea 
măsură extremă".

Au remarcat și alți vor
bitori — ing. Tina Adler, 
profesor diriginte la 
Grupul școlar M.I.A. —

București. Costin Pelines- 
cu, director al Grupului 
școlar construcții Bucu
rești, prof. Marioara Ne- 
lcanu, dir. adj. cu proble
mele de educație în ca
drul școlii profesionale 
„Dîmbovița" — că există 
o anume depreciere a 
sancțiunilor din prea mul
ta lor folosire. Să ne e- 
dificăm : de ce se apelea
ză atît de des la sancți
une ? Un răspuns există : 
pentru că școlile au elevi 
care nu-și fac datoria de 
elev. Dar răspunsul com
plet ar suna așa : pen
tru că e mai ușor să dai 
o sancțiune, Permisă la 
urma urmelor de regula
mentul școlar și statutul 
organizației, decit să fo
losești întreaga gamă de 
mijloace educative de na
tură să facă dominante 
în toate colectivele 
levi comportarea si 
dinea școlărească 
moașă.

Dacă am da la o . 
sancțiunile ar trebui să 
rămînă puterea de atrac
ție a exemplului pozitiv, 
care să declanșeze spiri
tul de imitație în sensul 
cel mai bun al cuvîntului; 
opinia colectivă 
promptă și incisivă, 
natură să corecteze, 
să si prevină, să creeze 
un climat de exigentă și 
auto-exigentă. de intole
rantă fată de abateri ; 
sentimentul de echipă u- 
nită în ambiția de a servi 
titlul de elev la școala

profesională cu fapte de 
demnitate școlară. Toată 
lumea este de acord că 
asemenea elemente ar
trebui să aibă prioritate 
în fața sancțiunilor, dar 
cînd am încercat să aflăm 
amănunte din viața de 
fiecare zi a organizațiilor 
U.T.C. ne-au fost dezvă
luite prea puține lucruri. 
Elevii 
văzut 
modest 
Opinia 
manifestă, dar numai 
adunări. Cît despre culti
varea mîndriei de a fi e- 
lev la școala profesiona
lă, aici e un Ioc alb care 
așteaptă să fie completat 
de organizația U.T.C. prin 
acțiunile sale.

Deocamdată ca un ele
ment stimulativ pe pla
nul dezvoltării răspunde
rii fată de învățătură și 
al cultivării disciplinei se, 
folosește întrecerea între 
clase. Ni s-a vorbit des
pre existenta unor ase. -

eminenti — am 
— ocupă un loc 

în viața școlii, 
colectivului se 

în

nea întreceri la- Școala 
'profesională C.F.R. Bucu
rești și Școala profesiona
lă Cîmpia Turzii. Cadrele 
didactice prezente au fost 
net împotriva unor ase
menea întreceri care de
clanșează goana după note 
tîrguiala cu profesorii 
pentru calificative mari 
la capitolul disciplină. 
Organizatorii — membrii 
activelor U.T.C. — cred 
în eficacitatea lor. în 
ceea ce ne privește, nu 
putem da un verdict, deși 
întrecerile de această na
tură pot aluneca ușor în 
pericolele semnalate de 
cadrele didactice. Sîntem 
însă gata să ne lăsăm 
contraziși de rezultate 
foarte bune. Dar chiar și 
așa, nu se poate socoti în
trecerea sau concursul u- 
nica soluție muncii edu
cative — muncă exclu- 
zînd de *la sine șablonul, 
reclamînd mereu forme 
vii, de o mare varietate 
și atractivitate.

MARIOARA NELEANU LUPU CONSTANTIN

t

TINA ADLER GHEORGHE GHIȚADESPRE MĂRUNȚIȘURI CARE NU
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SINT DE FAPT MĂRUNȚIȘURI
de e- 
atitu- 

fru-
parte

vie, 
de 

dar

„Școala așteaptă de la 
organizația U.T.C. să a- 
copere împreună cu ea. 
prin activitatea inițiată, 
toate laturile procesului 
de educație — spunea la 
masa noastră rotundă 
tovarășul Lupu Constan
tin. îndrumător al orga
nizației U.T.C. la Școala 
profesională forestieră- 
Piatra Neamț. înțeleg 
prin aceasta intervenția 
educativă pînă la amă
nunt. Organizația U.T.C. 
din școala noastră si-a 
propus să omogenizeze co
lectivul• ••••••••••

CONTINUĂRI
Succesele 

dobiiidite — 
garanția unor 
noi și impor
tante realizări
întreprinderii — se datoresc, 
în bună parte, aplicării în 
producție a' celor peste 80 de 
studii privind organizarea ști
ințifică a producției și a mun
cii, preocupărilor pentru spo
rirea capacităților de produc
ție în fiecare secție producti
vă, precum și reproiectării u- 
nui număr însemnat de sub- 
ansamble și repere de ia 
combinele S.P.C.-6 și C !.

Pornind de la sarcinile spo
rite prin planul tehnic indus
trial și financiar al întreprin
derii, de Ia necesitatea supli

si sub raportul

formării unor deprinderi 
civilizate. Pot părea mă
runțișuri, dar organizația 
U.T.C. patronează un ci
clu de acțiuni vizînd ți
nuta — la masă, pe stra
dă, la reuniuni, normele 
de conviețuire în inter
nat, comportarea fată de 
colegi, fată de fete. Totul 
pe fundalul 
practice
unor reuniuni 
sînt invitate 
liceu. spre 
cercurilor de 
ver control, 
elevii

activităților 
organizarea 

la care 
fetele de la
exemplu, a 
dans, un se- 
exercitat de 

înșiși, al ținutei

vestimentare în diverse 
ocazii etc. Sînt de înțeles 
asemenea obiective ale 
muncii educative dacă a- 
vem în vedere că elevii 
provin de la oraș, dar și 
de la sat. că au. vîrste di
ferite, că uneori trebuie 
să corectăm minusuri e- 
ducative ale familiei ori 
ale școlii generale".

Se pare că această la
tură a muncii educative’ 
își are însemnătatea ei, 
întrucît în dialogul facili
tat de „masa noastră ro
tundă" am desprins chiar 
un apel al scolii de a fi 
mai constant completată 
de organizația U.TIC. pe 
planul acesta. Apelul sco
lii include în el si alte 
cerințe izvorînd din ne
cesitatea de a da societă
ții muncitori pregătiți 
pentru viata profesiona
lă. socială si de familie.

„Un fapt la care poate 
nu ne gîndim : destui e- 
levi ai școlii profesionale

îsi schimbă, o dată ca 
absolvirea, apartenența 
socială, intrînd in raidu
rile clasei muncitoare. E 
un act cn foarte multe 
implicații, presupunînd 
o dată cu atitudinea con
știentă și responsabilă 
fată de muncă, adaptare 
la viata industrială. Ia 
viața orașului — spunea 
tovarășul Ion Croitoru. 
Adaptarea nu se produce 
de la sine, este rezultan
ta unei educații com
plexe..."

.,. .Si tot la absolvire
tînărul devine cetățean,
cu drepturi și datorii. îmi 
pare rău. dar trebuie să 
spun — recunoștea tova
rășul Atanasie Zsiade — 
că destul absolvenți n-au 
noțiuni elementare cu 
privire la legislația tării 
și a muncii, 
uneori din

N-ar servi 
dacă am inventaria acti
vități prin care organiza-

încălcînd-o 
ignorantă", 

nimănui

soluția optimă în orice 
împrejurare. E de înțeles, 
deci, de ce se așteaptă 
atît de mult de la cadre
le didactice ca sfătuitori 
cu autoritate și competen
tă ai uteciștilor. Pe de 
altă parte, școala nu se 
poate lipsi — și nici nu 
se lipsește — de sprijinul 
organizației U.T.C. ca 
principal colaborator al 
său în activitatea educa
tivă.

Nu numai în principiu, 
dar chiar și în practică, 
de cele mai multe ori lu
crurile stau așa. Nici 
n-am fi ridicat din nou 
chestiunea dacă interlo
cutorii noștri nu ne-ar fi 
atras atentia asupra inter
mitentelor ce se produc pe 
traseul acestei colaborări.

„Despre o colaborare

mentării producției pentru ex
port, specialiștii uzinei au e- 
laborat, chiar de la începutul 
anului trecut, o serie de mă
suri tehnico-organizatorice vi
zînd reorganizarea fluxului 
tehnologic în sectorul de mon
taj și creșterea capacității de 
producție în această secție (de 
600 mașini/lună — vîrful ma
xim, atins în 1967 — la peste 
800, în prezent). Totodată, prin 
reproiectarea și modernizarea 
a o serie de subansamble și 
repere de la combinele S.P.C.- 
6 și C.-3 s-a realizat, pe lingă 
sporirea considerabilă a para
metrilor tehnico-funcționali în 
exploatare, și o economie de 
metal de aproape 900 tone.

Dacă ar fi să facem un „cla
sament" al compartimentelor 
productive ale uzinei care 
s-au evidențiat în mod deose
bit în întrecerea socialistă am 
acorda, fără rezerve, primul 
loc secțiilor I — turnătorie și 
II — prelucrări mecanice — 
secție în care, prin proporția 
lor (peste 70 Ia sută) tinerii 
au contribuit în mare măsură 
ia cîștigarea locului fruntaș de 
către secția prelucrări meca
nice. Aici s-a declanșat iniția

tiva : „Fiecare minut fructifi
cat cu valoare maximă pentru 
producție" — inițiativă care 
avea să fie extinsă în nume
roase alte întreprinderi indus
triale din țară. Totodată, tre
buie să remarcăm faptul că a- 
ceste două secții au constituit 
în principal, „sursa" perma
nentă a participanților la „o- 
iimpiadele" pe meserii, la 
concursurile celor mai buni 
strungari, modelieri, ma- 
trițeri.

Fără îndoială, acordarea 
Drapelului și diplomei de în
treprindere fruntașă pe ramu
ră pentru întregul colectiv de 
muncitori, ingineri . și tehni
cieni constituie nu numai o 
recunoaștere a succeselor do- 
bîndite, ci, mai mult — ga
ranția unor noi și importante 
realizări. Astfel, prin angaja
mentul luat cu acest prilej de 
a spori volumul economiilor 
de metal la 325 tone și de a 
suplimenta cu încă 1 milion 
lei - valută sarcinile de li
vrare la export, uzina bucu- 
re.șteană de mașini agricole își 
intensifică și mai mult efortu
rile pentru a asigura agricul
tura țării noastre cu mașini 
dintre cele mai perfecționate, 
pentru diversificarea continuă 
a fabricației, pentru sporirea 
neîncetată a competitivității 
pe piața externă.

★
într-o atmosferă sărbăto

rească, drapelul și diploma de 
întreprindere fruntașă pe ra
mură au fost înmînate de că
tre tovarășul inginer Nicolae 
Moraru, președintele Uniunii 
Comitetului sindicatelor din 
ramura siderurgiei și con
strucțiilor de mașini. Tovară
șul inginer Nicolae Teodores- 
cu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de ma
șini, în numele conducerii mi
nisterului, a felicitat colecti
vul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la uzina „Semă
nătoarea" pentru rezultatele 
deosebite obținute în sporirea 
necontenită a volumului de 
producție și ridicarea pe o 
nouă treaptă, calitativ superi
oară, a întregii activități eco
nomice a uzinei.

★
Tot ieri s-au mai decernat 

Drapelul și diploma de între
prindere fruntașă pe ramură 
următoarelor unități indus
triale :

— Fabricii „Dîmbovița" (In
dustria ușoară).

— întreprinderii electrocen- 
trale — București (Industria 
energiei electrice).

— întreprinderii de Meca
nizare a Agriculturii Castelu— 
Constanța (Ramura Mecani
zarea Agriculturii) și între
prinderii de Valorificare a 
Cerealelor Bihor (Ramura va
lorificării cerealelor).

Organizarea
. exemplară 

a muncii 
de apă, ceea ce creează condiții 
favorabile pentru recolta anu
lui 1969. în funcție de această 
situație trebuie adaptată agro
tehnica pentru a menține și 
folosi condițiile avantajoase 
existente; în funcție de aceas
ta trebuie eșalonată ordinea e- 
xecutării lucrărilor. în primul 
rînd o atenție deosebită ur
mează a fi acordată semănătu
rilor de toamnă. Plantele în 
general au iernat bine, sînt 
viguroase. Dar pentru preve
nirea pierderilor sînt necesa
re măsuri urgente în vederea 
scurgerii apei de pe toate su
prafețele în care băltește. Este 
vorba de săparea de șanțuri 
pentru scurgere, de despotmo- 
lirea celor existente. Apoi, 
acum este perioada fertilizării 
suplimentare a suprafețelor o- 
cupate cu semănături de toam
nă. Iată două lucrări de ma
ximă urgență pentru executa
rea cărora tinerii de la sate pot 
și trebuie să aducă, alături de 
ceilalți cooperatori, o contri
buție însemnată. întîrzierea 
desprimăvărării determină 
modificări în ce privește tim

tat o grijă deosebită pen
tru familiarizarea profe
sorilor cu sarcinile orga
nizației U.T.C., pregătin- 
du-i. implicit, să colabo
reze, nu să dădăcească".

Am remarcat si din cu- 
vîntul tovarășilor Maria 
Dumitru, Constantin Lu- 
pu, Paula Stănciulcscu că 
organizațiile de partid 
din școlile profesionale se 
îngrijesc să fixeze exact 
cadrul colaborării dintre 
profesor și organizația

U.T.C. Conferind colabo
rării un caracter științi
fic, ne apropiem mal 
mult de împlinirea dezi
deratului de mult formu
lat : organizația U.T.C. 
să beneficieze întrutotul 
de ceea ce poate da pro
fesorul pe plan educativ, 
nu în acțiuni paralele ori 
repetate, nu în dauna ini
țiativelor proprii, ci în- 
tr-o activitate bine gîndi- 
tă, eficientă, făcută cu 
tact pedagogic.

0 ANTICIPAȚIE: ELEVUL
DE AZI

ORGANIZAȚIEI U.T.C. DIN UZINA

parte dădăcește, cealaltă 
rămîne

„Este 
ceea ce spune tovarășul 
Furo — afirmau tovarășii 
Rozalia Bucurescu și loan 
Tula — dar să adîn- 
cim puțin lucrurile șl 
să vedem de ce se 
întâmplă așa. Eu cunosc 
din experiența noastră că 
dirigintil greșesc uneori 
— din comoditate sau ne
știință — în colaborarea 
cu organizația U.T.C. 
preluînd obligațiile bi
roului U.T.C. al clasei, 
rezolvîndu-le de la cate
dră. Se anihilează astfel 
inițiativa uteciștilor și 
activitățile specifice orga
nizației U.T.C. capătă- un 
iz didactic. La noi, orga
nizația de partid, sesizînd 
acest neajuns,

în espectativă. 
un adevăr în 

tovarășul

a manifest

Jumătate din timpul pe 
care-1 petrece elevul în 
școala profesională este 
consacrat practicii. Altfel 

I spus, încă din timpul u- 
ceniciei elevul trăiește 
viata uzinei. Teoriile des
pre rolul educativ al prac
ticii fiind arhicunoscute 
nu-și mai au rostul în 
articolul de față. După 
cum ni se pare de prisos 
să reluăm falsa dilemă 
„cine răspunde de munca 
educativă în timpul prac
ticii — școala sau uzina ?“ 
despre care am vorbit în 
pagina 
muncii educative". La alt
ceva am vrea să ne refe
rim — și anume la acea 
„Punte de aur" — cum a 
fost numită la „masa ro
tundă" de tovarășul Ata- 

I nasie Zsiade colaborarea 
dintre organizația U.T.C. 
a școlii cu cea a uzinei.

. Tovarășul Gheorghe 
Ghită, secretarul comite
tului U.T.C. al Uzinelor 
„Tractorul" Brașov ne-a 
oferit tuturor celor adu
nați în jurul „mesei ro
tunde" prilejul să aflăm 
cum se durează puntea 
de aur a colaborării. (Ne 
îngăduim această paran
teză pentru a sublinia că 
între cuvîntul tovarășului 
Ghiță și realitatea pe 
care o cunoaștem de la 
fata locului, există un 
acord deplin).

„Elevii școlii profesio
nale, 1 000 la număr, vor 
lucra la absolvire în u- 
zina noastră și nu putem 
asista pasivi la formarea 
lor ca muncitori. De a- 
ceea, tot ceea ce între
prindem are un scop 
foarte bine definit: să-i 
obișnuim cu viata clocoti
toare a uzinei, integrîn- 
du-i de pe acum în acti
vitatea organizației noas
tre. Pe această cale, a ac
tivității în cadrul organi
zației de tineret, le ușu
răm trecerea de la con
diția de ucenic la cea de 
muncitor, cu răspunderi 
mari — profesionale și 
obștești. Nu e nimic com
plicat aici, nici măcar 
n-aș putea spune că fa
cem ceva cu totul special 
pentru ei. Ținem doar 
seama că în secțiile uzi
nei. în fiecare zi sînt e- 
levi la_ practică. Asta în
seamnă că și noi ne spu
nem cuvîntul cînd se nu
mesc îndrumătorii lor ; 
avem grijă ca elevii să 
facă practică și nu ser
vicii auxiliare ; nu rămî- 
nem indiferenți cînd în
tâlnim elevi care se plim
bă, sau întârzie, sau lip
sesc nemotivat. Ne este 
poate mai ușor pentru că 
numeroase secții au ca 
șefi ingineri tineri, că 
majoritatea tinerilor mun
citori sînt absolvenți ai 
aceleiași școli. In atari 
condiții, dialogul despre 
frumusețea și răspunde
rea meseriei se realizea
ză firesc, nu cu invitații 
din afară, ci cotidian, la 
locul de muncă. Grija 
noastră fată de elevi mer
ge pînă acolo incit, atîta 
timp cit se află la prac
tică primesc pînă și zia
rele o dată cu uteciștii 
din uzină. Nu e un amă
nunt, primirea ziarului la 
timp e un îndemn pentru 
citirea lui în pauză, pen-

„Dimensiunile

tru clarificarea unor 
chestiuni cu ajutorul celor 
maturi.

Sigur, unele activități 
li se adresează direct. 
Mă gîndesc la informă
rile politice care se fac 
de obicei la dirigenție, dar 
pe care noi le inițiem în 
timpul practicii pentru ca 
elevii să nu piardă de
prinderea de a aprofunda 
evenimentele politice. 
M-aș mai referi la con
cursurile între clase, pe 
meserii, care dau un re
zultat extraordinar. Ne 
îngrijim nu numai de 
desfășurare ci, din fondu
rile organizației noastre, 
le procurăm și premiile. 
Ii invităm la activitatea 
culturală, la reuniuni, la 
manifestările sportive și 
turistice. Intenționăm să 
creăm un club de con
sultare tehnică pentru e-: 
levul de la profesional*, 
care poate funcționa în, 
uzină pe lingă Clplțu/,' 
tehnic al tinerilor ingi
neri".

Ceea ce n-a spus 
varășul Ghită s-o spunem, 
noi: din punct de vede*-’ 
re organizatoric, uteciștii i 
scolii nu aparțin țizinei*,; 
Deci, nu este vorba . ,cje 
acoperirea unor obligații 
organizatorice ci de o 1 
integrare, i-am spune noi. 
afectivă, a uteciștilor 
levi în viata uzinei, dic
tată de responsabilitatea, 
morală pe care o simte 
organizația U.T.C. de jpcf 
pentru membrii săi cu 
anticipație. Din acest 
punct de vedere subsitri-' 
em la opinia profesorilor 
Costin Pelinescu, director
at Grupului școlar de 
construcții din București 
și Ioan Tuia, Școala pro
fesională Cîmpia Turzii 
care afirmau că '.(Pro-1 
blema rfu este cum' .fă 
combatem deprindertle- 
negative pe care; le-ar 
putea copia elevii de..Ja„ 
tinerii muncitori, ci cum° 
să utilizăm experiența! șt, 
maturitatea organizațiilor 
U.T.C. din uzine, care, 
mai ales în tâmpul practi
cii, ne pot deveni aliațl 
de bază în activitatea e- 
ducativă cu elevii".

„Puntea de aur" 
laborării între cele 
organizații se poate 
solida pe temeiul unor 
experiențe existente. Cu 
condiția să fie un obiec
tiv propus și nu o relație 
întâmplătoare.

tcP

*

Adresînd mulțumiri 
celor care ne-au ajutat să 
stabilim coordonatele ac
tivității organizațiilor 
U.T.C. din școala profesio
nală pe ‘ ‘
rientelor 
Părtășite. facem consem
narea că __ ___
departe (de a fi epuizată. 
Nici nu ne-am propus s-o 
facem, întrucît munca de 
organizație, evoluînd con
tinuu, reclamă o mare 
mobilitate de adaptare, 
renunțare la ceea’ ce este 
depășit, întregirea și ge
neralizarea experienței a- 
cumulate. Deci nu pu
nem punct, așteptînd opi
niile elevilor U.T.C.-iști, 
ale cadrelor de organiza
ție, ale profesorilor din 
școlile profesionale.

fundalul exne- 
personale îm-
Problema este

Masă rotundă realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG 

MAKIETA VIDRAȘCU

pul în care se face semănatul 
culturilor în sensul suprapu
nerii epocilor de însămînțare 
a diferitelor plante. De aceea 
nu trebuie așteptată zvîntarea 
totală a întregii suprafețe, nu 
trebuie neapărat așteptate zi
lele frumoase. Cînd pămîntul 
s-a zvîntat la suprafață este 
necesar să înceapă pregătirea 
terenului și semănarea, lucrîn- 
du-se și pe parcele mai mici. 
La culturile din prima urgen
tă — trifoliene, mazăre, bor- 
ceag, orz, ovăz — nu se mai 
pune problema timpului optim. 
Ele trebuie însămînțate cît 
mai rapid. Semănatul în aceas
tă primăvară, este o chestiune 
de zile, de ore, ceea ce impune 
pentru toate unitățile agricole 
folosirea tuturor forțelor și 
mijloacelor de care dispun.

O atenție deosebită este ne
cesar să fie acordată execută
rii Ia timp a lucrărilor din le
gumicultura, pomicultură și 
viticultură. Deși statul a pus la 
dispoziția unităților agricole 
cantități însemnate de mate
riale necesare amenajării de 
solarii și răsadnițe, ritmul a- 
menajărilor în unele județe și 
mai ales al semănatului pro- 
priu-zis, este nesatisfăcător. 
Rămînerile în urmă trebuie re
cuperate rapid. De asemenea 
trebuie intensificate lucrările 
din podgorii și livezi unde în
tâlnim același ritm satisfăcă
tor de muncă.

Creșterea producției agrico

le în 1969 este principala sar
cină a oamenilor muncii de la 
sate, a specialiștilor, în rîn- 
durile cărora tinerii au o pon
dere demnă de subliniat. Con
dițiile de muncă nu sînt din 
cele mai favorabile. Dar, mun
ca trebuie efectuată în condi
țiile existente. Prelungirea se
mănatului, așteptînd zile cu 
vreme ideală, dăunează recol

tei. De aceea unitățile agricole, 
celelalte foruri au sarcina să 
organizeze cît mai bine munca, 
să grăbească executarea lucră
rilor folosind la maximum ori
ce condiție favorabilă, iar or
ganizațiilor U.T.C. le revine 
îndatorirea de a mobiliza activ 
tineretul în această campanie 
nu lipsită de dificultăți, dar 
deosebit de importantă.

întreprinderea construcții metalice și prefabricate Otopeni — 
București: Imagine de la montarea unor stîlpi metalici da 

înaltă tensiune
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SPIRITUL CRITIC - INSTANȚĂ DECISIVĂ
In rel evarea semnifi :a țiil or

UMANE ALE LITERA TURII
N îclcînd ca în ultima vreme 

nu s-a vorbit atît desprs 
mit, vis abisal. Nu e ne
voie de prea multă oste

neală, e suficientă simpla răs
foire a presei literare, pen
tru a constata difuziunea
de vegetație tropicală a a- 
cestei vocabule în dicționarul 
uzual. Că poezia se hrănește 
adesea din substanța lor e le
gitim : a făcut-o de la naștere 
șl în chip periodic și-a revendi
cat dreptul fie de a se întoarce 
la surse, fie de a promova Ipos
tazele mai moderne ale naturii 
el, situate în mare parte dincolo 
de pragul exprimabilului. Mal 
neașteptată apare atracția re
simțită de proză șl teatru către 
Irațional, și tulburătoare prefe
rința, entuziasmul cu care 1 se 
supune uneori critica însăși. 
Atracția era de înțeles tntr-un 
moment în care estetica în uz 
încuraja un realism contrafăcut. 
Ieșit mal curînd din îngemăna
rea artificiului cu dorințe pi
oase. Cu alte cuvinte, cultul 
visului șl al simbolului era șl 
este explicabil în măsura în 
care reprezintă pornirea legi
timă de a lărgi cîmpul direc
țiilor literare. Literatura^ gra
ție acestor eforturi, a ciștlgat o 
forță de expansiune și în fer
tilitate. A înlocui însă o intole
ranță cu alta, chiar dacă de 
prestigiu, este, ori amenință să 
fie la fel de păgubitor pentru 
însuși principiul invocat, liber
tatea de alegere a mijloacelor, 
a valorilor șl formelor, pentru, 
în ultimă Instanță, vitalitatea 
întregului cîmp literar. Pro
blema merită o discuție aparte, 
în articolul de față, vrem să 
punem în evidență, referindu-ne 
la cîteva titluri recente, rolul 
creator jucat de ceea ce am 
numi spiritul critic în raportu
rile .lui complicate — de atrac
ție șl respingere cu celelalte căi 
de explorare a naturii umane, 
a individului șl societății.

Despre „Coborînd", romanul 
lui Paul Georgescu, se poate 
spune că este chiar o dramă a 
spiritului critic, o dramă a unei 
conștiințe problematice, tortu
rată de enigma unei erori capi
tale, respectiv de motivele, la 
prima vedere difuze, tulburi, 
ale eșecului el multiplu în 
planurile vieții sociale, Intelec
tuale, Intime. Construit într-un 
dispreț premeditat, afișat adesea 
la modul polemic, față de proce
dura realismului tradițional, ro
manul Iul Paul Georgescu 
poartă toate semnele tipice li
teraturii de interiorizare, de 
autoanaliză. Eroul central (Mi
ron Poenaru) este singurul be
neficiar al considerației șl afec
țiunii autorului, unicul focar de 
interes major, deși pe scenă se 
perindă numeroase personaje, 
dintre care unele aparțin altor 
medii și epoci, care nici nu In
terferează biografia Iul Mlron 
Poenaru, fiind reconstituit! din 
mărturii străine. Senzația aca
paratoare de criză, de degrin
goladă fatală generează o stare 
de continuă crispare, de ten
siune ce nu se suspendă măcar 
provizoriu. Sentimentul exclu
derii din societate, mal exact al 
împingerii treptate la marginea 
el, întreține o atmosferă de re-

cluziune, de izolare hăituită. In 
fine, imposibilitatea de a des
coperi nu o ieșire, dar măcar 
rădăcinile erorii, colaborează 
din plin la intensitatea spaime
lor, a coșmarurilor ce însoțesc, 
ziua ca
aspirant în chip spontan la e- 
chilibru și transparență. Visele 
obscure, ‘ .
mii demonice, obiectele uzuale 
transformate în instrumente os
tile, în ustensile de tortură 
psihologică sau chiar fizică, 
umbrele ființelor apropiate sau 
îndepărtate, necunoscute în 
realitate dar nu mai puțin a- 
păsătoare printr-una ori alta 
din trăsăturile lor odioase, a- 
mintirea pasiunilor trădate sau 
a aspirațiilor nerealizate, a do
rințelor frustrate, violența, In
sidioasă sau explozivă, a acțiu
nii fascismului, pătrunzînd pînă 
la locul de activitate și în că
minul conjugal, dau cărții cu
lorile sumbre ale Infernului- 
(Semnificație subliniată alegoric 
prin convorbirile periodice cu 
„diavolul"). Tonul fundamental 
11 Imprimă însă luciditatea, 
sforțarea conștiinței raționale 
de a rezista asaltului iraționalu
lui, tentației de abandonare a 
funcțiilor el, de capitulare îna
intea monștrilor. Unica „vină" a 
eroului este aceea pe care o 
comportă, In ochii unei lumi 
rezemate pe minciună, agresivi
tate șl opresiune, orice încer
care de umanizare a omului, 
începînd din arena socială, sfîr- 
șind cu forul vieții personale. 
Eroul se prăbușește sub lovi
turile fascismului. Totuși, el ră- 
mîne triumfător prin obstinația 
atașamentului său la 
batjocorite. Și artistic 
„Coborînd" constituie 
de asimilare critică, 
grare și subordonare

MIHAIL PETROVEANU

și noaptea, un suflet

împrumutînd fiziono-

ceanu este una contrarie, aceea 
de a fi ignorat adevăratele ra
porturi dintre oameni, lăsîn- 
du-se legănat în himera eternei 
sale candori, a unei naivități 
fermecătoare, inspirînd elanuri 
de o mare puritate și o în
credere exaltată dar nu mai 
puțin amăgitoare în semeni. 
Pentru ca luciditatea să-și cu
noască drepturile, pentru ca 
Surupăceanu să ia cunoștință de 
asperitățile realității este ne
voie de o experiență dureroasă. 
Accidentul său, suferit oarecum 
cu bună știință, — desfigurarea 
provocată de flăcările gazului, 
în momentul cînd sărise în aju
torul unui tovarăș de muncă — 
în loc să smulgă compasiune șl 
solidaritate, ÎI îndepărtează 
chiar de soție, nu numai de 
mediul din jur șl, prin aceasta, 
de societatea însăși. Tîlcul ges
tului său este denaturat, va-

PUNCTE

)E

«

valorile 
vorbind, 
o formă 
de inte- 

„___ ________ _ a unor
modalități socotite opuse în 
principiu viziunii raționale. 
Scormonirea eului nu rămîne 
sterilă, fiecare pas înlăuntrul 
ființei este o cucerire penibilă, 
pîndită de ratări și rătăciri, a 
cunoașterii. Năvala fantomelor, 
departe de a prilejui o volup
tate complice cu duhurile sub
conștientului, este un mod de 
depășire a marasmului, de risi
pire a spaimelor, secretul depă
șirii rezidind în distanța pe care, 
paradoxal, spiritul critic și-o 
asigură chiar în înfruntarea di
rectă, în încleștarea corp la corp 
cu tenebrele. „Coborînd" este 
confesiunea unei minți care, 
primind lovituri grave, decisive 
poate pentru umilirea defini
tivă a orgoliului ei, a încrederii 
sale în puterile proprii de în
țelegere șl deci de soluționare 
a impasului unde este tirîtă, re
fuză recursul la serviciile altor 
instanțe, străine de ceea ce, 
pentru ea, reprezintă datul su
prem al insului, bunul inalie
nabil al omului în stare să-l 
rătăcească, să-1 iluzioneze, dar 
să-1 și salveze : conștiința.

„Intrusul", romanul Iul Marin 
Preda, este Istoria accesului la 
conștiința adevăratei condiții a 
individului în societate, mal 
exact „povestea" trezirii unei 
conștiințe. Dacă „eroarea" lui 
Poenaru, eroul din „Coborînd" 
este Iluzia infailibilității spiri
tului critic, greșeala lui Surupă-

loarea umană a actului este dis
creditată și întregul lui profil 
moral este umbrit, în timp ce 
cariera lui socială, ascensiunea 
firească în propria meserie, se 
oprește, iar încrederea moral- 
politică ce i se acorda pînă a- 
tunci declină. Surupăceanu, de
clarat tacit un intrus, nu de
vine însă un naufragiat al so
cietății și nici un adversar as
cuns, fermentfnd aversiuni și re
sentimente ireductibile împo
triva „speței umane". El în
țelege că responsabilitatea ul
timă a situației sale o poartă 
nu atît cel ce-1 rănesc, inclușiv 
femeia iubită, ci el însuși, pro
pria sa inocență, imaginea des
pre om, modelată după „visul" 
nobil dar ingenuu, pueril, al 
unei lumi senine, clădită din a- 
cordul spontan al sufletelor, 
dlntr-o disponibilitate fără fi
suri și fără rezerve. Cum se 
știe, concluziile scoase din a- 
ceastă înțelegere crudă a lucru
rilor nu tind însă să cimenteze 
o viziune principială sceptică a- 
supra posibilităților de înfăp
tuire a năzuințelor legănate. 
Discrepanța dintre setea de co
muniune șl realitatea pentru 
moment ostilă unei asemenea 
năzuințe, apare eroului lui Ma
rin Preda mai curînd ca rezul
tatul, firește mîhnitor dar inevi
tabil, al istoriei străbătute, al 
timpului în care el trăiește 
(„timpul" este expresia Iul fa
vorită) sau, în limbaj marxist, 
al condițiilor obiectiv improprii 
unul umanism radical, decît ca 
încă una din numeroasele, ine
puizabilele expresii ale incom
patibilității dintre aspirație șl 
realitate, dintre exigențele in
dividului și resursele dintr-un

anumit moment ale societății. 
De aci, pe de o parte aerul de 
fatalitate, conturul tragic al 
„intrusului", de un traglșm însă 
dominat, mai mult melancolic 
decît devastator ; iar pe de altă 
parte, conservarea în adîncu- 
rile sensibilității, ca într-un loc 
de taină, a idealului de umani
tate nouă, regenerată.

Pentru problema noastră, a 
raporturilor dintre vis și lu- 
clditâte, interesantă este poziția 
pe care o ocupă cel dintîi ter
men al ecuației în destinul lui 
Surupăceanu. Viața sa se con
sumă între Rouă vise definitorii 
pentru natura personajului în
zestrat cu o delicatețe sufle
tească specială și atașat, cu 
toată frustețea sa, unui țel de o 
mare frumusețe morală. Cel 
dintîi vis ne introduce în țesă
tura firii sale, distribuită între 
nevoia de libertate și dorința de 
slujire a comunității de adopție, 
între Impulsul fraternizării cu 
lumea omului și aceea a ele
mentelor naturii. Adormit în
tr-o pădure, el aude scîrțîitul 
unei căruțe cu gaz, înalntînd pe 
un drum fără capăt, avînd în 
urma ei,un cîlne- Cîinele, care 
parcursese peisaje, meleaguri 
nenumărate, era captivul ori
zontului prescris. Atras într-o 
cursă de alțl cîini, hărțuit șl 
hărtănlt, abătut de Ia drumul 
său, el continuă să catfte cu pri
virea „căruța", materializare a 
destinului său, a necesității de
venită, pentru el. formă a liber
tății de vreme ce a asumat-o. 
Celălalt vis, trăit Intr-o stare de 
agitație, amestecînd spaima și 
exaltarea, tremurul cu bucuria, 
configurează Icoana unei socie
tăți viitoare sau nitrnai posibile 
(o utopie). In urma unui nau
fragiu, eroul șl soția sa se gă-

sesc tn mijlocul oceanului pe o 
insulă paradisiacă, populată de 
animale și păsări, arbori și 
fructe, excitante prin culoare, 
abundență, armonie. Dispusă să 
înceapă viața de la capăt, să 
întemeieze civilizația într-un 
cadru îmbietor, îndemnînd la o 
fericire pe care întunericul din 
jurul insulei și violențele o- 
ceanului nu o clatină, perechea 
este pusă în fața acelorași pro
bleme ale conviețuirii de care, 
o clipă, se socotiseră scutiți. în 
fața erupției instinctelor, obli
gația constrîngerilor, de la cele 
primare la cele rafinate (nor
mele binelui, adevărului, jus
tiției) este vitală. Călin Surupă- 
ceanu își dă seama că fără 
continuitate de civilizație, fără 
ceea ce el numește tradiție, ede
nul său s-ar transforma în iad, 
coexistența oamenilor ar fi o 
nesfîrșită bătălie a tuturor îm
potriva tuturor. Ambele vise, 
dintre care întîiul cu o notă 
premonitorie, antlcipînd într-un 
sens asupra soartei ce 1 se 
creează în urma accidentului, cu 
o funcție simbolică, arborînd 
semnul dublu al ambivalenței 
caracteristice condiției umane, al 
pendulării el între libertate și 
necesitate. între bine și rău, 
adevăr șl minciună. Vehicul al 
cunoașterii, visul este deci la 
Marin Preda nu un mod de li
teratură vizionară, elocventă în 
primul rînd pentru imaginația 
sensibilă, „concretă", ci o con
venție, o ficțiune pur simbolică, 
înlesnind înțelegere^ lucrurilor.

Realismul „Intrusului", ținînd 
seama de valoarea visului în po
tențarea semnificațiilor romanu
lui, poate fl considerat un rea
lism de nuanță parabolică, ase
meni unei întregi categorii a li
teraturii moderne actuale.

■ IWentru un tînăr creator a- 
|» firmarea propriei șanse e

■ I însoțită uneori, mai ales
g în perioada debutului, de

o neobișnuită tenacitate. A-
■ devărul său se vrea invul- 
— nerabil. Impuritățile, inadec- 
“ vările cu care miezul ori-
■ ginalității răzbate în afară nu 

mai sînt resimțite ca atare. Da-
* tele de cultură, elementele in
ia formaționale în general care

pătrund copios în lucrări și nu
• întotdeauna cu discernămint 
B sînt înțelese și prezentate, prin-

tr-o logică firească a acestei
■ perioade de masive acumulări,
■ ca descoperiri proprii. Există o 
a necesitate acută de stil, de ma

nieră, de viziune conturată și
■ în această goană după maturi-
■ tate e bine să se disocieze a-
■ tent între ceea ce poate să în- 
g semne teribilism, șoc. nevoie de 
g reclamă, și ceea ce se contu

rează ca o reală seriozitate, ceea
” ce
■ te
■ te
■ ,n
t adînci aria de cuprindere

expresie a artei contemporane.

vădește o mare receptivita- 
în fata noului, ceea ce poa- 
să însemne un efort sincer 
acțiunea de a diversifica șl 

și

CRONICA PLASTICĂ
valorice nu vădesc în 
un nemărturisit dar 
act critic ?) că fac pași 
înșiși ciștigînd în fi- 
naturalețe și dizolvînd 
rigiditatea, adausurile

mutații 
fond și 
exigent 
spre ei 
refic, în 
implicit 
de împrumut. Cînd stabilesc de 
fapt ca cei patru tineri artiști 
plastici losef Krijanovschy, Gil 
Nicolescu, Barbu Nițescu și 
Maria Meștcru Zamfirescu pre
misele certitudinilor viitoare.

losef Krijanovschy cultiva, pe 
urmele expresionismului ger
man, o exacerbare cromatică, 
într-o paletă rece, redusă la 
două-trei culori cu valențe sim
bolice fundamentale, o contor
sionare a siluetei umane dusă 
uneori pînă la grotesc ori pînă 
la nelnteligibil. Decorați vlsmul 
plat al viziunii, limitarea la 
„formulă" făcea ca lucrările să 
se nască aproape mecanic, ușor 
obsesiv. Există în recenta expo
ziție două lucrări mai noi ale 
lui Krijanovschy („Compoziție" 
și „Omagiu") care pe linia a- 
celuiașl simbolism cromatic vă
desc o sensibilizare a materiei

EFORTURI
DE ADÎNCIRE >

In perioada de debut mutațiile 
în viziune se vor radicale nu de 
la operă la operă, cl de la ci
clu la ciclu, de la program Ia 
program, presupunînd pentru 
privitor deplasări ale angrena
jului interior mai complexe de
cît sînt poate în realitate. De 
aci lucrurile pot evolua divers 
și e îmbucurător cînd tineri 
creatori știu să depășească cu 
o sigură intuiție artistică „mo
mentele de criză" generate de 
primele manifestări publice. Că 
aceștia încep să-șl definească a- 
finitățile structurale, să se aple
ce cu un ochi atent, lucid, a- 
supra creației lor (sensibilele

„Dupft mari eforturi, după nu
meroase intervenții, în sfîrșit, 
lată-ne intrați în posesia fondu
rilor destinate. Mal aveam de 
făcut un singur lucru : să înce
pem Imediat lucrările de repa
rații. să ne cheltuim banii cît 
mai rațional. Firește, ca orice 
gospodar chibzuit".

Cam astfel și-au 
șll de la Comitetul 
tură și Artă al 
București în urmă 
de doi ani, atunci cînd au bifat, 
în planul anual, efectuarea lu
crărilor de reparații la Casa de 
cultură a tineretului din sectorul 
7.

După Informațiile, primite de 
la tovarășul Valeriu Bucuroiif, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Cultură și Artă al Muni
cipiului București — acum, după 
doi ani și ceva — se rețin două 
lucruri : că s-a urmărit începe
rea „imediată" a lucrărilor șl 
cheltuirea cît mal “„rațională" a 
fondurilor alocate în acest sens. 
Nu mai amintim faptul că în
treaga lucrare, după calculele 
proiectantului, trebuia să fie ter
minată încă de acum 6 luni.

— Nu e zi. ne spune tovarășul 
director Alexandru Cărbunaru, 
în care să nu dau zeci de tele
foane, să intervin peste tot. doar 
doar, va veni cineva să se apuce 
de lucru. Nu știu ce să mai fac, 
unde să mă mai duc.

L-am rugat să ne lămurească 
asupra stadiului lucrărilor în
cepute în *67.

— Ce pot să vă spun decît oi 
ceea ce s-a făcut pînă acum tre
buie luat de la început !...

Intrăm în holul clădirii. Pe o 
porțiune destul de mare din ta
van și pe peretele din dreapta 
intrării principale, o pată de cu
loare galben-închisă : locul de 
infiltrație a apei de pe terasa 
declarată „terminată". Tot aici 
călcăm pe plăcile de ciment... 
plombate în șanțul conductelor 
îngropate ale caloriferului și 
care se mișcă sub greutate. Și 
ele au fost recepționate : s-au 
plătit.

Din hol, dăm în sala principa
lă. Aproape în mijlocul el, par
chetul s-a ridicat formînd o a- 
devărată movilă a cărei înălți
me. fără să exagerăm, este de 
aproape 25 de cm, dc ia sol. 151 
altă încăpere — 1 se spune 
„club" — parchetul s-a ridicat 
pe toată suprafața camerei. în 
fișa lucrărilor. In fișele de pla
tă, operația s-a „bifat". Pe dina
fară, aceeași situație.

Să facem, așadar, un scurt bi
lanț. Lucrările aproape jumătate 
sînt declarate terminate, ceea ce 
înseamnă că ele s-au recepțio
nat. în decurs de 2 ani de zile. 
La 15 aprilie, dună cum s-a pro
mis. Casa de cultură va fl gata.

spus tovară- 
pentru Cul- 
Munlclpiulul 
cu mal bine

Dar cum se poate stabili acest 
termen, cum s-a garantat că va 
fi respectată data terminării lu
crărilor dacă aproape tot ce s-a 
făcut pînă acum va trebui refă
cut ? Dacă în tot șantierul vezi 
doi-trei oameni cu cite o lopată 
în mînă aruneînd ici-colo cite un 
bulgăre de pămînt ?

CONSTRUCTORUL 
RIDICA

AM FĂCUT TOT 
CE DEPINDEA DE NOI.

DIN UMERI.
deîntreprinderii 

reparații a secto-
La sediul 

construcții șl 
rului 7 — unitate care s-a an
gajat să execute lucrările la 
casa de cultură — discutăm cu 
șeful serviciului tehnic, tovară
șul inginer Adrian Goldfarb.

— Noi ne ocupăm exclusiv de 
chestiunile tehnice ale repara
țiilor, ne declară dînsu.1.

— In cazul acesta cu ce anu
me ?

— Urmărim dacă nu cumva 
există vreo nepotrivire între 
proiect $1 execuția propriu-zisă, 
pe teren, dacă zidăria, parchetul.

Cîteva ore mai tîrziu, în biroul 
tovarășului Valeriu Bucurolu, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Cultură și Artă al Muni
cipiului București. De la bun în
ceput ni se atrage atenția că 
problemele îi privesc numai în 
măsura în care discutăm cu 
dumnealor ca „foști beneficiari", 
(de la 1 ianuarie 1969 adminis
trația caselor de cultură ale ti
neretului a fost preluată de Co
mitetul municipal U.T.C.).

V. Bucuroiu : De cînd am ocu
pat funcția de vicepreședinte, în 
continuu m-am interesat de mer
sul lucrărilor pe acest șantier. 
Numai că unitatea care s-a an
gajat să le facă (I.C.R., — n.n.) a 
dat dovadă de neseriozitate, nu 
s-a ținut de angajamentul luat 
Ia început, atunci cind am con
tractat lucrarea cu ei. Ce bine 
ar fi fost ca lucrarea să se fi 
contractat cu un șantier subor-

mite valențe simbolice ale ta
blourilor) peste fundalurile gra
ve si sonore, cu un aspect de 
scriitură arhaică, extrem orien
tală, sugerează fie siluete uma
ne, fie păsări, fie o exotică și 
luxuriantă faună marină. Lipsa 
de decizie, nu si de limpezime, 
a viziunii, e cultivată din dorin
ța de a nu strivi starea poetică 
sub determinări precise, de a 
'smulge ideea înainte ca ea să 
prindă un chip definitiv, irevo
cabil, refuzat implicit intuiției. 
So pot cita concluziv în legă
tură cu această pictură de o 
poezie adolescentină și mare ra
finament stilistic, cuvintele Iul 
G. Călinescu : „In chipul acesta 
poezia (pictura) nu mai repro
duce procesul obiectiv al gîndi- 
rii, care c prozaic șl mărginit, 
ci fenomenul subiectiv de ful
gurație al reprezentărilor, înain
te ca mintea logică să-1 fi dis
trus prin extracția unui raport 
împietrit".

In lucrările Mărie! Meștera 
Zamfirescu care vădesc reale 
calități picturale, misterul pare 
mai căutat, mai grav si înalt 
filozofic, de un marcat ezote
rism („Corp magic", „Timp", 
„Coincidență") deși nu întot
deauna în mod automat închi
derea unui unghi de înțelegere 
generează șl elevație. Toate 
Ideile și intențiile mari aînt 
comprehensibile chiar dacă nu 
se înfățișează Intr-un veșmfnt 
didactic, caligrafic. Se simte 
încă In lucrările sale ca ti în 
acelea ale Iul Gil Nicoleecu o 
mai mare necesitate de unitate 
stilistică care se încheagă poate 
prea deliberat, prea volt, deeît 
de unitate șl definire interioară. 
Ne-a reținut atenția o ptnză, 
„Lumina 
mul său 
atinge ai

picturale, o delicată vibrație a 
tușei, o surdinizare poetică a 
valorii tonurilor. Cele două lu
crări respiră o mare naturalețe, 
o desprindere de arhetip care le 
tac mal deschise unor cîștlguri 
viitoare. Poate că mai mult din 
rațiuni justificative pictorul a 
Inclus șl alte trei lucrări mal 
vechi „Reîntoarcere", „Dumini
că liniștită" șl „Vegetație" ca
re-! motivează evoluția. Gil Ni
colescu care subscria unor mo
dalități suprarealiste (cu toată 
recuzita de rigoare) s-a apro
piat' acum de o exprimare mai 
sintetică (exprimare care nu 
contrazice deloc spiritul său în
clinat către rigoare șl geome- 
trlsm, dimpotrivă, continulndu-1 
metamorfozat), vizează o mai 
mare simplitate, o renunțare la 
narațla anterioară. „Acvariu", 
„Detaliu arhitectonic", „Saltim
banci", „Castelul" sînt cîteva 
plnze de o notabilă vibrație li
rică tn care ritmurile construc
tive le conferă o notă perso
nală de stenic, de plenară des
cătușare. Ca șl în cazul celor
lalți expozanți, e greu să-1 în
cadrezi didactic, rigid, pe Barba 
Nițcscu unei modalități anume. 
Expresia sa nu e In fond atît 
de „abstractă" cît s-ar părea la 
prima vedere. „Ipostaze", su
gerează, de pildă, prin cele trei 
siluete umane, multitudinea de
venirilor posibile. „Proiecția 
singurătății mele" sau „Mesaj 
de la un prieten" evocă cu 
pregnanță, prin motivele plas
tice abordate, fie un sentiment 
de solitudine, fie mesajul poe
tic al unor gînduri, posibilita
tea comunicării într-un cod su
fletesc, numai aparent ezoteric, 
perfect lizibil însă între două 
spirite înrudite. „Gestuallsmul" 
său care se suprapune ușor, vă
tuit, (reluînd si subliniind anu-

cenușie". In care llris- 
contemplativ, extatio 
note de autenticitate.

CORNEL
RADU CONBTANTTNESCU

*) Expoziția de pictură : Iosef 
Krijanovschy, Gl! Nicolescu, 
Barbu Nlțescu, Marla Meștera 
Zamfirescu — Galeriile de artă 
ale Fondului plastic din str. Mi
hai Vodă nr. 2.

, care
Foto: ACERPRES

O imagine de la Carnavalul claselor mici ale Liceului de muzică nr. 2 din Capitală, 
avut loc slmbătă Fete . AC.EP.
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La fața locului faptele care 
ne-au pui pe drumuri se dove
desc întrutotul adevărate. Pînă 
la mijlocul lunii februarie elevi
lor Școlii profesionale de meca
nici agricoli din Segarcea, jude
țul Dolj, nu li se dăduseră încă 
nici căciuli, nici lenjerie de corp. 
Abia in februarie li s-au distri
buit șalopete fi ghete. In șase 
luni, cîte au trecut de la înce
perea cursurilor, fiecare elev a 
primit pentru igiena corporală 
cite un săpun și’ cite o cutiuță 
de cremă, deși potrivit normelor 
legale li se cuvin lunar astfel de 
obiecte, plus o pastă de dinți. 
Sollcitîndd-și drepturile ce li se 
cuvin ou fast hruscați, jigniți. 
Conducerea școlii manifestă o 
regretabilă nepăsare față dc con
dițiile- în care trăiesc șl învață 
elevii. Afirmația nu mi se pare 
intru nimic exagerată chiar dacă 
deficiențele semnalate în scrisoa
rea adresată redacției se referă 
la asemenea lucruri în aparență . 
mărunte. Sau minore după 
părerea contabilului și directoru
lui școlii. Nouă insă nu 
ni se pare acesta un termen 
potrivit pentru a defini nesoco
tirea^ drepturilor ce li se cuvin 
elevilor. Fiindcă despre aceasta 
e vorba. Statul, a cărui grijă 
pentru elevi merge în cazul celor 
din școlile profesionale pînă la 
asigurarea în mod gratuit și a 
unor asemenea obiecte de uz per
sonal, alocă, fonduri însemnate.

sînt gata, dar și altele executate 
pînă acum care trebuie refă
cute și deci care se vor plăti 
din nou ?

Argument : „din moment ce 
m-am deplasat la fața locului, 
verificînd toate lucrările execu
tate, ele trebuiau plătite". (! ?).

L-am întrebat pe tovarășul 
director Al. Cărbunaru : „Dc 
cîtc ori a fost pe șantier, în doi 
ani de zile, dirigintele 
rcscu ?

— De 2—3 ori !
Aceasta înseamnă că 

cepționat (și plătit) din 
cererea constructorului ! Pe bază 
de încredere...

„CONTRACTE" DE DRAGUL 
CONTRACTĂRII

Tovarășul vicepreședinte 
Bucuroiu susține că nu trebuia 
încheiat contractul cu I.C.R. — 
care nu dispune de forțe sufici
ente pentru efectuarea reparații
lor și nu are nici o subunitate 
specializată în lucrări de montaj 
și de instalații.

Grigo-

s-au re- 
birou, la

w

„ceva" în planul pe ’67. „Doar, 
așa. să nu sc piardă banii").

Trustul de reparații din Bucu
rești care coordonează activita
tea tuturor I.C.R.-urilor a avut o 
singură pretenție : I.C.R.-7 să 
execute doar lucrările de repa
rații propriu-zise ; pentru restul 
Investiției (în valoare de 191 000 
lei, al cărui beneficiar este în
treprinderea de distribuire a ga
zelor București (I.D.G.B.) nu-și 
asumă răspunderea.

Hîrtil peste hîrtii. adrese peste 
adrese' și Direcția Generală 
Comercială a Consiliului Muni
cipal București „forțează" în
treprinderea subordonată — 
I.D.G.B. — să încheie contract 
cu o întreprindere specializată. 
S-a discutat cu I.C.H.F. (între
prinderea de construcții hidro
tehnice și foraje), dar aceasta 
s-a angajat să execute doar par
tea exterioară a lucrărilor — a- 
ductiunea fluidului de la con
ducta principală la punctul ter
mic (șl pentru asta trebuia apro
barea de fond a forului tutelar

București a căutat. în cea 
mare grabă (deși fondurile aiu 
fost alocate încă din 1966 — cum 
ne relata tovarășul director 
Cărbunarii — și lucrările au în
ceput — e un fel de a spune — 
abia spre sfirșitul anului 1967), 
un constructor oarecare, care să 
includă. „în continuare", in plan 
lucrarea sa. Contractul s-a în
cheiat deși beneficiarul cunoștea 
cel puțin trei elemente : a) că 
I.C.R. nu dispune de posibilita
tea efectuării lucrărilor solici
tate — ncavînd întreprinderi ori 
subunități specializate ; b) că 
Trustul de construcții București, 
forul tutelar al I.C.K.-ului, l-a 
„avertizat" că execută doar lu
crările de reparații propriu-zise ; 
c) că este necesară încheierea 
contractelor cu alte subnnităti 
specializate, și care, în perioada 
propusă aveau de executat, con
form planurilor lor, lucrări pe 
alte șantiere.

2. Chiar și în condițiile execu
tării lucrărilor de reparații pro
priu-zise de către I.C.R. ăctivita-

vești va fi gata, că pe 14 aprilie 
va pleca ultimul constructor, 
dacă ceea ce trebuia făcut în mai 
bine de doi ani trebuie reluat de 
la capăt ?, dacă factorii de răs
pundere de la I.C.R. nu știu nici 
măcar în parte cite ceva despre 
stadiul lucrărilor de pe șantierul 
Casei de cultură ?

3. Chiar preshpunind (ce nu 
este posibil ? !) că „scepticismul" 
nostru va ti infirmat ne putem 
iarăși întreba : organele finan
ciare și bancare, timp de doi ani 
de zile, n-au reflectat niciodată 
cum sînt gospodărite sutele de 
mii de lei pe acest șantier ? Ac
tivitatea dirigintelui de șantier, 
a beneficiarului n-a fost con
trolată de nimeni ?

unei scrisori

CiTE CEVA DESPRE 
CONSECINȚE...

discuție cu Alexandru Căr-

REPARAȚII CARE AU DAR&MAT
9 CASA

zugrăveala, Instalațiile cores
pund.

— Adică, dacă sînt bune de re
cepționat 1

— Exact.
— Cînd ați fost ultima dată pe 

șantier ?
— N-am fost deloc.
Tovarășul Stoenescu, șeful ser

viciului producție, știe mai în 
amănunt lucrarea de acolo.

— Totul e aproape gata, aș
teptăm să dea căldura, ne spune 
tovarășul Constantin Stoenescu.

— Asta cînd ați constatat-o ?
— Păi, n-am fost pe-acolo din 

martie anul trecut.
în fața unor astfel de argu

mente rămîi pur și simplu tn- 
ndărmurit : nimeni nu are habar 
de sutele de mii (pentru că sînt, 
cu totul, aproape 809 000 lei !) 
care s-au aruncat în vînt, toți 
ridică din umeri atunci cînd îl 
întrebi de propriile lor preocu
pări, de propria lor activitate 
ZILNICA.

donat Direcției Generale de Con
strucții — Montaj din cadrul 
Consiliului Municipal București I 
Cei de la I.C.R. n-au forțele ne
cesare să facă o asemenea lu
crare. N-au nici măcar o între
prindere specializată care să 
execute lucrările de montaj de 
la instalația de încălzit a Casei 
de cultură.

Dirigintele șantierului, -tov. 
Gh. Grigorescu, cu creionul în 
mînă, bifează numai sumele de 
care răspund Ia municipiu ca 
beneficiar. Una peste alta 
519 000 lei — plătiți pînă acum 
constructorului.

— Va să zică, în calitate de 
beneficiar (și de diriginte de 
șantier) tov. Grigorescu a plătit 
lucrările executate constructoru
lui. întrebăm : „Ce ați avut în 
vedere atunci cînd ați decontat 
banii I.C.R.-ului 7“

— Răspuns 1 Recepția lucrări
lor șl calitatea corespunzătoare 
a acestora.

— Cum se face că dv. ați plă
tit nu numai lucrări care nu

DE CULTURA
La această concluzie. însă, s-a 

ajuns acum, cînd trebuie luat 
totul de la început. Să precizăm, 
pentru a fi obiectivi, că în mo
mentul contractării lucrărilor, 
tovarășul Valeriu Bucuroiu nu 
deținea funcția de vicepreședin
te al Comitetului municipal pen
tru cultură șl artă, așa că ob
servațiile noastre nu privesc 
persoana domniei sale, ci. în 
principal, pe conducătorii de a- 
tunci ai instituției.

Cum s-a procedat, totuși, la 
început ?

După ce beneficiarului (Comi
tetul pentru Cultură și Artă al 
Municipiului București) i s-au 
repartizat fondurile, acesta a în
ceput să caute constructorul. Și 
l-a găsit în persoana I.C.R.-ului. 
Cu care a și încheiat, de altfel, 
contractul privind efectuarea re
parațiilor la imobilul cu pricina. 
(Lucrările, în mod nejustificat, 
au început abia la sfîrsifru! anu
lui 1967, cînd beneficiarul, văzîn- 
du-se în postura de a pierde 
suma alocată, a început să se... 
roage de constructor să cuprindă

ai I.C.H.F., D.G.C.M. din Consi
liul municipal al Capitalei, care 
la rîndul ei avea de executat lu
crări pe șantierele de locuințe 
din București).

I.C.H.F. nu putea participa 
la lucrările de aducțiune — fapt 
ce a determinat imposibilitatea 
continuării operațiilor de monta
re a instalațiilor și de izolații. 
Dar, chiar dacă ar fi putut să 
participe, I.C.R.-uI nici nu înce
puse reparațiile, iar pentru 
punctul termic nu se găsise încă 
o întreprindere de profil. (între
prinderea industrială de monta
je și izolații, avînd ca for tu
telar D.G.C.M., gvea și ea forțe- 

Je dispersate în alte părți).
Șl AȘA MAI DEPARTE...

Pentru cine a înțeles cît de cît 
despre ce este vorba parcurgînd 
rîndurile de mai sus. încercăm să 
facem putină „ordine" în păien
jenișul relațiilor dintre benefi
ciarul lucrărilor și factorii che
mați să le execute.

1) Ca să nu piardă cele aproa
pe 800 000 lei Comitetul pentru 
Cultură și Artă al Municipiului

tea acestora nu a fost controlată 
de beneficiar, plătindu-se lucrări 
a căror valoare se ridică la a- 
proape 600 000 Iei, in condițiile in 
care majoritatea lor trebuie a- 
cuin să se refacă.

3. Proiectul întocmit dfe PRO- 
IECT-București nu s-a respectat 
nici pe departe : lemnăria înlo
cuită este cu patru-cinci clase 
sub prevederile proiectului, iar 
pentru ță fluxul tehnologic a 
început cu demontarea vechiului 
sistem de încălzire, conductele 
de apă rece din pereți s-au 
spart, clădirea fiind ca însăși în 
pericol de distrugere.

ÎNTREBĂRI :
1. Mal este vorba de o cheltu

ire „rațională" a fondurilor alo
cate acestor lucrări, mai putem 
discuta de seriozitatea factorilor 
răspunzători atunci cînd afirmau 
că sînt „gospodari chibzuiți" că 
știu să drămuiască fiecare leu ?

2. Putem conta pe respectarea 
termenului de 15 aprilie, data 
cînd din toate părțile se fac pro
misiuni că Imobilul din Groză-

O
bufiaru. directorul Ecran-Clubu- 
lui (după „profilarea" caselor 
de cultură ale tineretului de 
către Comitetul municipal U.T.C., 
cea din sectorul 7 a căpătat spe
cialitatea sugerată prin această 
denumire) și cu Ion Cociuba, 
primul setretar al Comitetului 
U.T.C. ai sectorului 7, își propu
ne să reieve consecințele pe care 
aminarea nejustificată a repa
rațiilor le-a produs' în activita
tea instituției de cultură.

De mai bine de un an, să ape
lăm 
tete 
tii 
în 
pun 
ziție 
așa foarte solicitate. Dar tinerii 
se dezobișnuiesc treptat să frec
venteze casa de cultură. Mai 
nou. am început să-i pierdem și 

. pe cei care activau în formațiile 
artistice, și cu care obținusem 
anii t.recuți cîtfiva success de 
prestigiu, in concursurile pe Ca
pitală și chiar la cele pe țară. 
Să nu mai vorbim de consecin
țele de ordin material : în 1967 
încasasem la manifestările cu 
plată, peste 250 000 lei. In 1968, 
nici 80 000. De altfel, consecința 
cea mai defavorabilă este toc
mai aminarea inaugurării Ecran- 
Clubului.

Făgăduim că, în preziua rede
schiderii lăcașului de cultură din 
șoseaua Grozăvești, vom reveni 
cu informații detailate asupra 
proiectelor sale de activitate, 
asupra promisiunilor pe care le 
adresează celor ce-1 vor frec
venta. Dar principala făgăduială. 
în această privință, aparține 
constructorilor. Să așteptăm în
deplinirea ei.

PETRU G. BRATU
S. COSTIN

la bunăvoința unor comi- 
sindieale și a unor direc- 
de întreprinderi care, 

limita posibilităților, ne 
din cînd în cînd la dispo- 
sălile lor de festivități, și

pentru a nu le lăsa decît o sin
gură grijă — învățătura ți nu-i 
este permis nimănui, cu atît mai 
mult ccltfr însărcinați să gospo
dărească aceste fonduri, să le 
economisească sau să le scape 
printre degete...

Ne-am gindit că neajunsurile 
de la școala din Segarcea sc dato- 
rcsc pur și simplu unor negli
jențe. Nu mică ne-a fost de aceea 
mirarea, îu fata stăruitoarelor 
eforturi ale directorului, ad
ministratorului ți contabilului 
școlii de-a găsi explica fii, de-a' 
încerca să considere situația fi
rească, de-a găsi vinovați... Da: 
cine, dacă nu conducerea școlii 
poartă vina pentru că în trei ani 
de zile baia internatului n-a func
ționat decît de 2—3 ori, că în 
atelierul de instruire practică e- 
levii trebuie să lucreze în paltoa- 
ttb, că in dormitoare e frig...

— Poftim, se pling că e filg — 
spunea tovarășul director, lama 
e grea fi am hotărît: un braț de 
lemne pentru o sobă...

Și. in fața acestei echitabile 
decizii, mai că-ți vine să-ți scoți 
nălăria și să-i- dai dreptate. „Un
decizii, mai că- 
pălăria și să-i. dai dreptate. „Un 
braț de lemne mic, un braț de 
lemne lor..." Numai că, biroul 
direotondui are cîțiva metri pă- 
trați pe. cînd. camerele interna
tului în care dorm cîte 20-S0 
de elevi sînt cam de 3 ori pe- 
atîta.

Sperăm însă că intervenția 
promptă a Direcției agricole ju
dețene va reuși să ofere condu
cerii școlii din Segarcea unită
țile de măsură corespunzătoare.

1n încheierea acestor rinduri 
ne permitem o mied explicație. 
In cursul anchetei întreprinse, 
o parte din colectivul didactic 
al școlii a manifestat, un deosebit 
interes nu atît pentru căutarea 
soluțiilor de înlăturare a ne
ajunsurilor cit pentru a afla cine 
ni le-a sesizat, cine este adică 
autorul scrisorii. Ca să nu le 
punem la încercare curiozitatea, 
precizăm : scrisoarea era anoni
mă. Dar, din păcate, adevărată 1

Pentru această 
schimb, semnăm.

afirmație, in

LIDIA POPESCU
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APELUL

Statelor participante la Tratatul
SOSIREA TOVARĂȘULUI 

REZSO NYERS, 
MEMBRU AL BIROULUI POLITIC

Calde felicitări adresate

de la Varșovia către toate statele
europene

sistemu! lor social, pe 
principiilor coexistenței 
nice.

Oricît de dificile ar fi 
blemele rămase încă în 
pensie, solutionarea lor 
bule să se realizeze prin 
loace pașnice, pe calea trata
tivelor, Iar nu pe calea folosi
rii forței sau a amenințărilor 
cu folosire a forței.

Analizînd situația din Euro
pa, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia conside
ră că există posibilitatea reală 
oi prin eforturi comune, să 
se înfăptuiască securitatea eu
ropeană, țlnîndu-se seama 
Interesele tuturor statelor 
popoarelor Europei.

Cu aproape trei ani 
armă, statele participante 
Tratatul de la Varșovia 
formulat la București propu
nerea de a se convoca o con
ferință europeană pentru e- 
xaminarea problemelor secu
rității europene și colaboră
rii pașnice. Contactele care au 
avut loc de atunci au arătat 
că nici un guvern european 
nu s-a pronunțat împotriva 
ideii conferinței europene și 
că există reale posibilități 
pentru ținerea ei.

După cel de-al doilea război 
mondial, statele Europei nu 
s-au întrunit încă nici o dată 
laolaltă, deși există o multitu- 
iine de probleme care așteap- 

Ftă să fie examinate la masa 
tratativelor. Dacă se pornește 
de la interesele consolidării 
păcii, atunci nu există nici un 
fel de motive serioase pentru 
amînarea convocării conferin
ței europene.

O asemenea conferință ar 
corespunde intereselor tutu
ror statelor europene. Ea ar 
oferi posibilitatea de a se găsi 
împreună căile și mijloacele 
care ar duce la lichidarea di
vizării Europei în grupări mi
litare și la asigurarea colabo
rării pașnice între statele șl 
popoarele europene.

In lume există însă forțe 
care, țintind să păstreze divi
zarea continentului nostru 
promovtnd o politică de in
tensificare a încordării, refu- 
zind să organizeze colabora-

baza 
paș-

pro- 
sus- 
tre- 

mij-

deI»
în
Ia

au

rea pașnică între state și po
poare, se pronunță împotriva 
convocării uneî asemenea con
ferințe și împotriva altor mă
suri de consolidare a secu
rității europene.

Statele participante Ia con
sfătuire sînt convinse că dez
voltarea colaborării europene 
a fost și rămîne unica alter
nativă reală la confruntarea 
militară periculoasă, la cursa 
Înarmărilor și la neînțelegeri
le pe care se străduiesc să le 
impună și în viitor Europei 
forțele agresive care urmă
resc să submineze rezultatele 
celui de-al doilea război mon
dial și să modifice harta Eu
ropei.

Statele participante Ia Tra
tatul de la Varșovia reafirmă 
propunerile lor îndreptate îm
potriva divizării lumii în 
blocuri militare, a cursei înar
mărilor și amenințărilor re- 
zultînd din aceasta pentru 
cauza păcii și securității po
poarelor, precum și alte mă
suri și prevederi conținute în 
declarația cu privire la con
solidarea păcii și securității în 
Europa, adoptată la Bucu
rești in 19G6.

O cerință vitală pentru po
poarele europene constă în 
preîntîmpinarea unor noi con
flicte militare, în întărirea le
găturilor politice, economice 
și culturale între toate statele, 
pe baza egalității în drepturi, 
respectării independenței și 
suveranității statelor. Un sis
tem trainic de securitate eu
ropeană creează posibilitatea 
obiectivă și necesitatea reali
zării prin eforturi comune a 
unor mari proiecte în dome
niul energeticii, transporturi
lor, mediului acvatic și aerian, 
ocrotiriii sănătății, care pri
vesc în mod direct bunăsta
rea populației întregului conti
nent. Tocmai aceste elemente 
comune pot și trebuie să de
vină fundamentul cooperării 
europene.

Una din premisele înfăptui
rii securității europene o con
stituie intangibilitat.ea frontie
relor existente în Europa, in
clusiv a frontierei pe Oder- 
Neisse, precum și a frontierei 
între Republica Democrată 
Germană și Republica Fede- 
Tală a Germaniei, recunoaște-

rea faptului existenței Repu
blicii Democrate Germane șl 
a Republicii Federale a Ger
maniei, renunțarea Republicii 
Federale a Germaniei la pre
tențiile de a reprezenta între
gul popor german, de a ob
ține sub orice formă acces la 
arma nucleară.

Berlinul occidental are un 
statut special șl nu aparține 
Republicii Federale a Germa
niei.

Un pas practic în direcția 
consolidării securității euro
pene l-ar constitui reunirea 
în cel. mal scurt timp a repre
zentanților tuturor statelor 
europene interesate, în vede
rea stabilirii, de comun acord, 
atît a procedurii de convocare 
a conferinței, cît și a definirii 
punctelor de pe ordinea de zl. 
Sîntem gata Bă examinăm tot
odată orice altă propunere a- 
supra modului de pregătire șl 
de convocare a acestei confe
rințe.

Statele participante la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ adresează tuturor 
țărilor Europei apelul de a 
conlucra în vederea convocă
rii Conferinței europene și a 
creării climatului necesar pen
tru ca această conferință să 
se bucure de succes și să în
dreptățească speranțele pe care 
popoarele și le pun în ea.

Pentru realizarea acestei 
importante acțiuni, ce ar 
marca un moment istoric în 
viața continentului, facem 
un apel solemn către toate 
statele europene să Întăreas
că climatul de încredere și, 
în acest sens, să se abțină de 
Ia orice acțiuni care ar putea 
să învenineze atmosfera in 
relațiile dintre state. Ele fac, 
de asemenea, un apel 
trece de la declarații 
tenții despre pace la 
și măsuri concrete de 
dere și de dezarmare, 
dezvoltarea colaborării și 
păcii între popoare. Ele se 
adresează tuturor guvernelor 
europene cu apelul de a-și 
uni eforturile pentru a face 
ca Europa să devină un conti
nent 
intre 
turi, 
pace 
întreagă.

de a se 
de In
acțiuni 
destin- 
pentru 

colaborării 
popoare. Ele

al cooperării fructuoase 
națiuni egale în drep- 

un factor de stabilitate, 
și Înțelegere în lumea

Din partea Republicii Populare Bulgaria 
TODOR JIVKOV, 

prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Din partea Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

Din partea Republicii Socialiste Cehoslovace 
LUDVIK SVOBODA, 

președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
ALEXANDER DUBCEK, 

prim-secretar al C.C.
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

OLDRICH CERNIK, 
președintele guvernului federal 

al Republicii Socialiste Cehoslovace

ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Din partea Republicii Populare Ungare 
JANOS KADAR, 

prim-secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,

C l partea Republicii Democrate Germane 
WALTER ULBRICHT, 
prim-secretar al C.C.

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane, 
WILLI STOPH, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

JENO FOCK, 
președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țârânesc Ungar

Din partea Republicii Populare Polone 
WLADISLAW GOMULKA, 

prim-secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

JOZEF CYRANKIEWICZ, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Din partea Uniunii Republicilor Sovietica 
Socialiste 

LEONID BREJNEV, 
secretar general al C.C.

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,

ALEXEI KOSIGHIN, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialista

Budapesta, 17 martie 1969.

(Urmare din pag. I) mai tlrzlu Ia

AL C.C. AL P.M.S.U.
Luni dimineața a sosit în Ca

pitală tovarășul RezsS Nyers, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., în
soțit de : Iozsef Balint, șeful 
Secției politico-economlce a 
C.C. al P.M.S.U., Nagy Ferenc, 
secretar al Comisiei economice 
de reflațli Internationale de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
var face o vizită de prietenie 
in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspeții au fost întâmpi
nați de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliu
lui Economic, Florea Dumitres
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, Radu Constantâ- 
nescu, vicepreședinte al Comi- 
•iei Guvernamentale de Colabo
rare ei Cooperare Economică și 
Tehnică, de aictivlștl de partid 
*1 de start.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și 
sadei.

față, Iozsef Vlnce,
R.P. UngaTe la 

membri ai Amba-

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la apariția primului nu
măr al cotidianului politic in 
limba germană „Neuer Weg", 
luni la amiază, la sediul Uniunii 
Ziariștilor, a avut loc o adunare 
festivă.

Au participat redactori șefi șl 
cadre de conducere din redacții
le ziarelor și Agenției române 
de presă „Agerpres", redactori 
al ziarelor șl instituțiilor de pre
să din Capitală și ai publicații
lor în limba germană din țară, 
colaboratori al ziarului, oameni 
de cultură.

• • • •

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

IX-lea al partidului, muncaal _
asiduă pe care o deafășurațl, în 
fruntea Comitetului Central, 
pentru perfecționarea continuă 
a organizării și conducerii în
tregii vieți sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste, pentru 
progresul științei, învățămîntu- 
lui, culturii și artei, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului. Ne este bine 
cunoscut atașamentul dumnea
voastră ferm față de cauza întă
ririi socialismului în lume, față 
de nobilul ideal al înțelegerii, 
colaborării șl păcii între toate 
națiunile. Reafirmăm șl de a- 
ceastă dată deplina noastră ade
ziune la politica externă a par
tidului șl guvernului îndreptată 
statornic spre întărirea priete
niei și colaborării cu toate sta
tele socialiste, spre restabilirea 
unității șl coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești Interna
ționale, spre dezvoltarea unor 
relații de încredere și cooperare 
cu toate popoarele lumii, care 
să slujească tot mai deplin 
măreața cauză a păcii șl pro
gresului omenirii.

In aceste zile, de efervescen
tă creatoare a întregii noastre 
națiuni socialiste, oamenii mun
cii din București se angajează 
să dobîndească în toate dome
niile de activitate realizări tot 
mai remarcabile, să întîmpine 
mărețul eveniment ^in viața în
tregului popor — a 25-a aniver
sare a eliberării patriei — cu 
no! înfăptuiri în dezvoltarea e- 
conomlcă
Capitalei,

trlbuțla la îndeplinirea șl depă
șirea planului pe 1969, a anga
jamentelor asumata în între
cere".

In telegrama adresată de co
lectivul de profesori șl elevi al 
Liceului nr. 27 — București 
se exprimă sentimentul de 
profund respect șl prețuire fată 
de secretarul general al parti
dului nostru. In continuare, se 
spune : „Vă dorim ani multi, 
cu sănătate, mult succes în ac
tivitatea Dv., de conducător de 
stat, pentru prosperarea întregii 
noastre națiuni.

Ne angajăm să muncim cu tot' 
elanul, pentru a da țării tineri 
bine pregătiți, capabili să ducă 
pe culmi tot mai Înalte știința 
șl cultura românească".

„Cu ocazia realegerii dumnea
voastră în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat —- se 
șpune în telegrama trimisă de 
comitetul comunal P.C.R. — 
Valdeenl, județul Vîlcea — pri
miți cele mal sincere urări de 
bine șl sănătate din partea tu
turor comuniștilor șl locuitori
lor comunei noastre, pentru ri
dicarea patriei pe culmile cele 
mal înalte ale culturii și civili
zației, pentru prosperitatea po
porului".

și social-culturală a 
să-și sporească con-

în telegrama trimisă de per
sonalul școlii militare de ofi
țeri activi „Mlhal Vlteazu" se 
spune : „Acest eveniment deo
sebit de Important în viata țării 
noastre demonstrează încă o 
dată încrederea nemărginită pe 
care poporul român o are în 
partidul său comunist, In con-

ducerea sa înțeleaptă. In acest 
moment gîndurlle noastre se 
îndreaptă către dumneavoastră, 
fiu devotat al poporului român, 
ca semn de înaltă recunoștință 
șl prețuire pentru activitatea 
plină de abnegație si devota
ment pe care ați desfășurat-o 
în fruntea partidului șl statului 
pentru înflorirea multilaterală 
a României socialiste, pentru 
întărirea continuă a forțelor
noastre armate. Realegerea
dumneavoastră în fruntea Con
siliului de Stat — înalt for de 
conducere a tării constituie
o garanție a înaintării patriei 
noastre pe drumul luminos al 
desăvirșlrll construcției socia
liste, al ridicării el pe culmile 
tot mal înalte ale civilizației 
șl progresului. Cu acest prilej 
cadrele și elevii școlii noastre 
vă asigură de 
votament șl se 
precupețească 
pentru a da 
tre cadre temeinic pregătite, 
profund devotate cauzei po
porului șl partidului, capabile 
să Instruiască șl să educe pe fiii 
oamenilor muncii ca apărători 
de nădejde al gliei strămoșești.

Permltețl-ne, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, să vă urăm din toa
tă Inima, multă, multă sănătate 
șl putere de muncă spre binele 
patriei șl al poporului român".

succese în opera de desăvârșire 
a construcției socialiste, a trans
punerii în viată a sarcinilor 
trasate de partid*.

întregul lor de- 
angajează să nu 
nici un efort 
armatei noas-

în telegrama trimisă de Con
siliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană se spune : 
„Vom consacra toate forțele 
noastre dezvoltării prieteniei 
frățești dintre poporul român șl 
naționalitățile conlocuitoare, ca 
o condiție a obținerii de noi

Au mal fost adresate telegra
me din partea Comitetului ju
dețean de partid Bistrlța-Nă- 
săud. Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R. șl consiliului 
popular județean, deputățiilor 
Consiliului județean Vaslui, 
Comitetului orășenesc de ipar- 
tid Tg. Bujor, din partea comi
tetelor de partid ale sectoare
lor 1. 3. 4 șl 7 din Capitală, a 
muncitorilor. Inginerilor șl teh
nicienilor de la Trustul de 
construcții Galați, colectivului 
de muncă din Uzina de utilaj 
chimic „Grlvlta Roșie" — Bucu
rești, colectivului Fabricii de 
încălțăminte șl pielărie „Fla
căra roșie" — București, între
prinderii de construcții metali
ce șl prefabricate-Bucureșți, 
țăranilor cooperatori 
„Munoa“-Gurbăneștl, 
Ilfov, muncitorilor 

’Badalan, județul
I.A.S. Costeștl. județul Argeș, 
de către personalul Comanda
mentului marinei militare, ofi
țerii, maiștrii militari, subofițe
rii, militarii șl angajațll civil! 
ai unor unități militare din 
București, Mangalia etc., de că
tre cadrele didactice șl elevii 
Liceului pedagogic din Cîmpu- 
lung Muscel, din partea cadre
lor didactice șl elevilor Liceului 
nr. 1 din Tecuci, de către colec
tive ale comerțului exterior, 
precum șl din partea altor nu
meroase colective da oameni al 
muncii din întreaga tară.

din C.A.P. 
județul 

din I.A.S. 
Galați, șl

(Agerprea)
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Succese internaționale 
ale sportivilor noștri

DEZBATEREA NOASTRĂ

român Ilie 
a repurtat un frumos 
internațional, eîștigînd 
de la Baranquilla (Co
in urma victoriei obți- 
fața lui Jan Kodcs, cu- - - - - jn

de dublu

• Tenlsmannl
Nfistaae
succes 
turneul 
lumbia) 
nute în
6-^4, 6—4, 8—10, 2—8, 6—3. 
semifinalele probei 
masculin, Năstase și Franulovici 
(Iugoslavia) au eliminat cu 6—4,

6—3. 6—2 pe Bowrey, Ruffela 
(Australia). —
• Competiția internațională 

de floretă pentru „Cupa Mar
tini" a fost cîștlgată de FLORE- 
TISTA ROMÂNCĂ ILEANA 
DRlMBĂ cu 4 victorii. Pe lo
cul 2 s-a clasat Gorohova cu 3 
victorii.

FLOREASCA A AVUT L0CASEARĂ IN SALA
COMPONENȚII LOTULUI REPREZENTATIV

ECHIPEI NAȚIONALE

ÎNTÎLNIREA DINTRE
ȘI SIMPATIZANȚII

Un meci inedit cu... prelungiri
Continuînd seria întîlnirllo» 

între tineri și sportivii pe care 
aceștia II îndrăgesc, „Sclnteia 
tineretului", în colaborare cu 
secția de propagandă a CNEFS., 
a organizat, aseară, în sala 
Floreasca din Capitală, cea de a 
cineea reuniune de acest gen 
și prima în București : de data 
aceasta s-au întilnit fotbaliștii 
lotului național cu tinerii lor 
simpatizanțl. Ceea ce trebuia 
remarcat de la bun început 
este faptul îmbucurător că 
împotriva vicisitudinilor vre
mii, incăpătoarea sală a cunos
cut o afluență destul de maro, 
deși nu avea loc un derbi, cl un 
dialog pe teme fotbalistice — e 
adevărat, subiectul avînd 
„priză" la fel de puternică. In 
multe privințe întîlnirea, me
taforic vorbind, a semănat 
cu o partidă veritabilă de fot
bal. După o scurtă alocuțiune 
a tov. Ion Bucheru, redactorul 
șef al ziarului „Scîntcia tinere
tului" — care a marcat momen
tul deschiderii festive — a ur
mat prezentarea componențl- 
lor lotului național de fotbal 
de către publicistul Ioan Chiri- 
lă. în continuare, antrenorul 
Angelo Niculescu a prezentat, 
pe scurt, programul „strategic" 
de pregătire a echipei naționale 
pentru meciurile cu Grecia șl 
Elveția din preliminariile C. M. 
de fotbal. Un punct de atracție 
al serii 
ancheta 
dată de 
•isl care

preopinenții. Au suportat cu 
„stoicism" asaltul întrebărilor 
din tribune : Dan Coe, Boc. Lu- 
cescu, Dinu, Năsțurescu, Ivăn- 
cescu, Dobrin, 
Și pentru ca 
fie complet, 
fonului s-au 
nascuții actori 
ai jocului 
tund Colea 
Ion Besoiu 
La „bursa 
un alt punct din program — 
s-au înscris numeroși croni
cari de specialitate care și-au 
emis Ipotezele privind șansele 
echipei naționale în viitoarele 
meciuri. După această reuși
tă... partidă de fotbal au urmat

Gherghcli etc. 
programul să 

în fața micro- 
prezcntat cu- 

și suporteri 
cu balonul ro- 

Răutu. Dcm. Savu, 
și Dumitru Furdul. 
pronosticurilor" —

„prelungirile", susținute cu 
aplomb de către vedete, de data 
aceasta 
Pislaru, 
chestra 
bricht, a oferit un miororecltal 
cu cîteva dintre succesele care 
ii onorează strălucit cartea de 
vizită. Epilogul reuniunii l-au 
semnat soliștii Aura Urzlcea- 
nu, Sergiu Ciclu, Radu Stoica 
și Gabriel Drăgan susținuți 
de... formația muzicală „Mon
dial", sub bagheta Iul Mircea 
Drăgan.

Intr-unui din numerele vii
toare ale ziarului nostru vom 
reveni cu amănunte despre 
dita „întîlnire fotbalistică" 
Ia Floreasca.

alo scenei. Margareta 
acompaniată de or- 
condusă de Rolf Al-

Situația reprezentativei

masculine de handbal
Tntrucît poșta dezbaterii, inițiatâ de ziar, s-a încărcat în 

ultimul timp cu foarte multe corespondențe, pentru a nu re
nunța la idei și propuneri esențiale, am procedat la întoc
mirea unui fișier.

GHEORGHE COVACI 
maestru emerit al sportului

„Inovația cu trei tururi în 
campionat — unul cel de mijloc, 
în sală — o consider o... ino
vație fericită a Federației. Se 
prelungește astfel activitatea 
competițlonală, jucătorii nu-și 
pierd forma sportivă, perioada 
de verificare a selocționabililor 
oferă criterii mal certe de se
lecționare.

Salut venirea la echipa na
țională a antrenorului Oprea 
Vlase care este adeptul antrena
mentelor individualizate — în 
funcție de calitățile fizice șl de 
înzestrarea jucătorilor.

Asist adesea la antrenamen
tele selecționabilllor. Nu pot 
să-ml explic la unii un lucru : 
cînd se apropie sfîrșitul ore
lor planificate de antrenament 
se uită tot timpul la ceas. Dacă 
antrenorul nu-1 observă încep 
să tușească ca să atragă aten
ția... Șl, sigur îșl ating scopul. 
Sala rămîne goală. Nu rămîne 
nimeni să exerseze în plus. Și 
cît de bine ar putea continua 
pregătirea Individuală. Pe „vre
mea noastră" nu se întîmpla așa 
ceva. Rămlneam în sală ceasuri 
în șir șl exersam pînă Ia nă- 
dușeală. Cred că ne aflăm în

l-a constituit, deslgnr. 
Întreprinsă de astă 

către spectatorii în- 
nu sl-au menajat deloo

Intrebările venite din tribună 
s-au dovedit destul de dificile

Foto : C. CONSTANTIN

• • • •

-- Bineînțeles. De ce nu se 
duc la gară să prindă trenul 
după „sfertul academic" ? De 
ce nu acceptă să li se plătească 
salariile după un „sfert acade
mic" de... lună? Este o elementa
ră datorie de politețe să fii 
punctual. Cînd nu reușești, din 
motive independente de voința 
ta, trebuie să te justifici.

„Exactitatea este politețea 
regilor" afirmă un vechi dic
ton francez. Sigur, în epoca poș
talionului numai regii îșl per
miteau să fie punctuali pentru 
că aceasta costa. Era în funcție 
de calitatea telegarilor, de iscu
sința vizitiilor, de starea regești
lor drumuri. Dar iată că de la 
un apanaj împărătesc punctua
litatea a devenit și trebuie să 
devină un apanaj al fiecărui

„REGELE" DE LA TlRGO- 
VIȘTE SE NUMEȘTE ALE
XANDRU I ILIE. e muncitor 
la Uzina de utilaj petrolier. De 
16 ani nu a întîrziat niciodată, 
nu a lipsit nici o dată. Rețineți: 
din comuna lui și plnă la uzină 
merge zilnic 7 Km pe jos. Deci 
punctualitatea e posibilă chiar 
în condiții dificile. Veți spune : 
„Da, dar, punctualitatea lui stă 
In picioarele lui. Nu este legată 
de bunul mers al tramvaielor". 
Să fim serioși, prea se abuzează 
de această minciună convențio
nală. N-or fl mergînd ele tram
vaiele perfect, dar nici nu sînt 
vinovate de toate întîrzierile 
noastre.

Indiscutabil, punctualitatea îșl 
are modelele sale.

MODELUL PĂRINȚILOR
— Ce este punctualitate ? II 

întrebăm pe Bogdan cel mal 
mic Interlocutor al anchetei 
noastre, întilnit undeva aproape 
de grădinița 23.

— Este atunci cînd pul punct. 
(De abia ne stăpînlm rîsul pen
tru a nu-1 jigni).

— Dar de ce vii 
grădiniță ?

— Fiindcă sînt 
zice că nu-1 nimic.

— Dar tovarășa
— Mă mingile 

„somnorosule, treci ia loc".
Copiii de ' 

profesori șl 
și ceferiști, 
tori. Vor fl 
punctuali ? Gîndiți-vă la aceasta 
de pe acum, chiar dacă vi se 
pare un amănunt.

— Lucrul pe care încerc să-1 
Imprim băiatului meu, acum 
înainte de a merge la școală — 
ne mărturisea Ion Pascadl, este 
un anume ritm de viață, o a- 
nume activitate sistematică, de 
ordonare a timpului (la oră 
fixă se culcă, la oră fixă se 
scoală), chiar și o ordonare a 
jocului, mai bine-zis a jucăriilor. 
Lucruri aparent mărunte . dar 
tot ceea ce facem sînt părți 
ale unui întreg. Fuziunea aces
tor lucruri mărunte întregește 
personalitatea cu toate determi
nantele ei. Spiritul de punctuali
tate, duce mai departe la spiri
tul de ordine, de organizare în 
toate manifestările vieții.

Copilul abia se adaptează la 
- timp. El reacționează pregnant 

emoțional și este captivat de 
concretul actual. Școala îl în
vață să măsoare și să econo
misească timpul. Modul cum 
normezi timpul pe băncile șco
lii se fixează extinzîndu-se în 
bună măsură, asupra activității 
de mal tîrziu. Așa dar.

MODELELE ȘCOLII
Liceul nr. 24. Interlocutor — 

un elev întîrziat:
— De ce nu ești consecvent 

cu tine ? Intîrzllnd, te-al exclus 
de la oră. Cu ce drept vrei să 
conturbi activitatea colectivă ?

— Ce contează cîteva minute? 
De-abia a venit profesoara. Șl 
Intră. Aștept curioasă să văd 
dacă va fl invitat afară din 
clasă. Nu. întârzierea l-a fost 
acceptată. Și pentru că punc-

mic. Mama
educatoare ? 

șl-mi spune

azi vor fi mi ine 
operatori, directori 
primari și munci- 
punctuali sau ne-

tualltatea este o relație colec
tivă, am făcut un mic calcul : 
3 minute întîrziere înmulțite cu 
40 de elevi, care au fost deran
jați, fac 120 de minute, deci 
două ore. <

— Educația fără coerciție nu 
se poate — este de părere. Acu- 
lln Cazacu. Punctualitatea ține 
de anumite deprinderi care se 
înșușesc printr-un anumit exer
cițiu. In acest exercițiu trebuie 
să intre și coercițiunea. Dar cîți 
tineri îșl dau seama că este ne
voie de acest exercițiu ?

vița, ale căror răspunsuri le-am 
consemnat, BÎnt tentate să con
sidere punctualitatea ca o ce
rință de comportament exterior 
care nu angajează idei, fapte de 
anvergură.

— Conținutul șl calitatea ac
țiunilor îndeplinite în anii de 
mare fermentație psihologică ai 
adolescenței vor influența esen
țial profilul spiritual cu care 
tînărul intră în viață, este de 
părere psihopatologul C. Pău- 
nescu.

— Punctualitatea trebuie prl-

— Am învățat să fiu punctual 
de la Lenin, citind amintirile 
scrise de contemporanii lui. M-a 
impresionat în mod deosebit un 
episod : avea stabilită o întîl- 
nlre cu un țăran dintr-o guber
nie. Se afla, însă la o ședință 
de Soviet, care se 
Și-a cerut scuze și 
întîlnirea cu țăranul.

— Camil Petrescu 
mare punctual. Se vede aceasta 
șl din conturarea personajelor 
lui literare.

Tehnicianul Ștefan Țonea, de

prelungea, 
a mers la

a fost un

dustriel Chimice. O concluzie : 
întîrziațli, nepunctualll sînt de 
regulă tineri mai puțin pregă
tiți profesional. In astfel de si
tuații, opinia celorlalți tineri 
trebuie să se manifeste fără 
menajamente.

— S-a întimplat să nu permi
teți participarea întîrziațîlor la 
adunările generale U.T.C. 1 Ne 
răspund patru secretari, din 
patru Întreprinderi bucu- 
reștene :

Dumitru Badea, Uzina „23 Au
gust" : Nu.

INVESTIGAȚIE IN „SFERTUL ACADEMIC" ®
Am transmis noi întrebarea 

unui grup de eleve de la Cen
trul școlar profesional — Dîm
bovița.

— Punctualitatea este sora 
cuvîntului dat.

— Fiind punctual înseamnă că 
ești educat (Mihaela Avădanei).

— înseamnă să fiu întotdea
una cu temele la zi (Mariana 
Marcovici).

— Cred că trebuie să ai înnăs
cută această regulă (Aurelia 
Dragomirescu).

— înseamnă să vil cu uni
formă la școală (Maria Ivan).

— Să fi la curent cu ce este 
nou în profesia ta (Petruța Lă- 
zărescu).

— Cum palma este oglinda 
sufletului, punctualitatea (ca și 
politețea, bunul simț, respectul 
pentru aproapele tău) este o- 
gllnda adevărată a omului (Pe- 
trica Elefterladls).

— înseamnă să fii un om mo
dern (Mariana Florea).

Timpul are alte semnificații 
pentru diferite vîrste. 87 la sută 
din elevele anchetate, mal mici 
cu 3—4 ani decît elevele Cen
trului școlar profesional Dimbo-

vită ca o disciplină atît exteri
oară, cît și interioară — ne 
spunea profesoara Iozefina Ra
dulescu, directoarea Centrului 
școlar profesional Dîmbovița. 
In ultimă instanță punctualita
tea reflectă o anume modalitate 
de existență, o anume concepție 
de viață cu implicații dintre cele 
mai neașteptate, cu efecte a- 
deseori incalculabile în viața 
Individului, dar și în viața unor 
colectivități. Punctualitatea se 
educă încă de timpuriu prin for
marea unor deprinderi de mun
că organizată.

— Intr-adevăr, modalitatea de 
a realiza dezideratul punctuali
tății este respectarea, planifi
carea de la instituții pe plan 
larg, pînă la planificarea indi
viduală este de părere juristul 
RADU SOARE, consilier șef al 
M.C.I. Cred că o zonă largă ră
mîne auto-educația. Nu-1 sufici
ent numai exercițiul altora ci șl 
stimularea acelor potențe auto- 
educaționale.

Modelul e uneori o persoană 
reală, cunoscută de tineri, alte
ori un personaj Intrat In is
torie, sau chiar un erou literar i

Ia Uzina de laminate neferoase 
ne spunea :

— Modelul meu a fost omul 
care m-a învățat meserie. Se 
numește Sabin Adam, lucrează 
de vreo 30 de ani în uzină. Nu, 
nu e maistru. E muncitor. Dar 
ce muncitor ! Am învățat de la 
dînsul că punctualitatea pre
supune întotdeauna o rezervi 
de timp, pentru a te încadra în 
orarul industriei.

Acest orar strict al industriei 
moderne vizibil chiar în peisa
jul citadin, în „fluxul" și „re
fluxul" pietonilor pe străzi la 
orele de intrare și de Ieșire din 
schimburi, prin care orașul pare 
o inimă pulsînd într-un ritm 
egal, perfect, imagine de echili
bru și de forță. Dar dincolo de 
acest peisaj exterior, problema 
punctualității în Industrie Im
plică o serie de aspecte noi, 
mal subtile.

— Modelul maistrului, al con
ducătorului colectivului ml se 
pare deosebit de Important — 
afirmă după 12 ani de producție 
șl 8 de conducător de uzină, 
Inginerul Tache Duminică, di
rector tehnic în Ministerul In

Ceaușu Niculae, „Autobuzul" : 
Nu.

Constantin Dumitrei, Uzina 
„Danubiana" : Da. Pe C. Virgil, 
de la organizația U.T.C. asam
blare. Am supus adunării pro
punerea și pentru că nu era la 
prima întîrziere, tinerii au vo
tat în unanimitate.

Ștefan Țonea, Uzina de lami
nate neferoase : Nu.

Despre punctualitate, ca feno
men social cu toate implicațiile 
ei, niciuna din aceste organizații 
nu și-a propus să discute.

— Exemplul acțiunilor U.T.C., 
punctualitatea lor, respectarea 
întocmai a termenelor, neaban- 
donarea planurilor propuse în 
ședințe, ridică prestigiul organi
zației U.T.C. ne spunea Aculin 
Cazacu. Iată legile simple ale 
moralei, care nerespectate de
vin șicanatoare pentru tineri, 
pentru că asociez punctualitatea 
cu consecvența, cu perseverența.

Organizația U.T.C. sau Insti
tuțiile delegate de societate să 
organizeze timpul liber trebuie 
să dea tonul, să exercite acel 
sistem coercitiv.

Da, există o prejudecată tncă

destul de răsptndită după eare 
duminica oamenii au mai mult 
timp de pierdut. Un 
la Ateneul tineretului, la Casa 
de cultură a tineretului din sec
torul 3, „Grivița Roșie" ne certi
fică afirmația. Așteptăm 20— 
25 de minute să înoeapă acțiu
nile anunțate. Miercuri, la ora 
15,30 la Teatrul „Ion Creangă" și 
la 17,00 la Teatrul „Țăndărică" 
așteptăm 10 minute după ora a- 
nunțată începerea spectacolului.

Cînd la televizor emisiunile 
anunțate în aceeași zi în ziare 
încep cu întârzieri de 10, 15 mi
nute, cînd trenul ajunge cu în
tîrziere într-o stație de desti
nație sa educă nepunctualita- 
tea.

...Gara Bîrlad, Gara Rm. Sărat, 
Gara Vaslui... Am căutat peste 
tot să aflu cît e ora exactă. 
Nicăieri un ceas. Acestea sînt 
amănunte, sînt fleacuri, întîr- 
zieri minore, nesemnificative, 
vor răspunde unii. Recunosc, da. 
Dar aceste amănunte, întilnite 
zl de zl șl pas cu pas constituie 
spațiul în care te miști, atmo
sfera pe care o respiri, ele
mentele din care se alcătuiesc 
obiceiurile șl structura ființei 
tale. Ca și în biologie mediul 
favorizează evoluții și involuții. 
Copiii de azi, vor fi cetățenii ma
turi de mîine. Vor fi punctuali 
sau nepunctuall ? Gîndiți-vă la 
aceasta de pe acum, chiar dacă 
vi se pare un amănunt ! E ora !

P.S. Din 15 in 15 minute, 
timp de 3—4 ore în flecare 
zi, la sectorul 6 se căsătoresc 
doi tineri. Miercuri, asistăm 
Ia ceremonii. La un moment 
dat s-a creat un „gol". Mi
reasa Ioana M., țesătoare Ia 
„Aurora" și Vaslle G., strun. 
gar la „Autobuzul" nu sînt 
punotnall. Nu, nu s-au răz- 
glndit. Soseso ou 30 de mi
nute întîrziere. „N-a venit 
tramvaiul 23." Din partea 
noastră :

Urări de fericire, dar șl de 
punctualitate I

raid

V.D.

fața unei tendințe cu consecința 
negative. Dragostea pentru pre
gătire este pentru unii handba
list! din noua generație o „obli
gație profesională", or, marea 
performanță alege între pasiune 
șl... obligație".

NICOLAE PIȘTALU
leful unității comerciale „Triumf", 

spectator i' ■
„Avem o echipă foarte tînără. 

Ca să poată însă avea forța, 
rezistenta vechil echipe — arme 
pe care se mizează astăzi așa 
de mult — cred c-ar. fi bine 
să Be reia Iar în competiție 
handbalul „11“, în sezonul de 
vară, lntr-nn singur tur. Supu- 
nîndu-i pe handbaliștii jocului 
de „7“ la un asemenea maraton, 
aceștia vor reuși să acumuleze 
capacități sporite de efort. 
N-am fi singurii care am pro
ceda astfel. In R. D. Germană, 
în R. F. a Germaniei, în țările 
nordice, dacă nu mă înșel, hand
balul în „11“ se practică cu un 
mare Interes".

CALIN ANTONESCU 
cronicar sportiv de specialitate
„Cu toate surprizele pe care 

le pot produce puținele mele 
rînduri îmi iau totuși curajul 
să spun cîteva cuvinte (de fapt 
nu vor fi lucruri noi) despre 
greșelile făcute în handbal.

Mai întîi că am plătit foarte 
scump conservatorismul în po
litica de promovare a tinerelor 
elemente. Paradoxal, dar totuși 
adevărat, este că handbalul a 
avut ani de-a rîndul jucători 
tineri și de valoare cum nu au 
fost poate în alte sporturi. Dar 
tineretul s-a exprimat greu, cu 
dificultate. încadrarea elemen
telor tinere, mai ales în ultima 
perioadă de timp, s-a făcut și — 
din păcate — se mai face, cu 
multe opinteli. Pare greu de 
explicat cum jucători ca Titus 
Moldovan, Paraschiv, Goran, 
Guneș, Popescu, care de ani și 
ani beneficiază de condiții op
time de pregătire, au încă titu
larizarea în echipa reprezenta
tivă pusă sub semnul întrebării. 
S-ar putea spune că vina este 
numai a lor. Să fie oare acesta 
adevărul integral ? Nu ! Și a- 
ceasta pentru că de-a lungul a- 
nilor ei au simțit lipsa de în
credere, conservatorismul ma
nifestat față de ei. Acum, le 
cerem totul, le impunem chiar 
sa-și croiască locul după mo
delele ce ne-au adus în trecut 
mari satisfacții. Dar, timpul a 
trecut și pierderea lui este 
poate ireparabilă.

Ar mai trebui să vorbim șl 
despre momentul de schimbare a 
generațiilor. Nu-i prima oară 
cinci îl urmărim în handbal. Insă 
este prima oară cînd îi simțim 
mal mult efectele Și aceasta 
pentru că. la nivelul juniorilor, 
mai ales în echipele școlare se 
lucrează superficial, munca de 
instruire fiind subordonată ob
ținerii unor rezutate imediate. 
Sa nu se uite însă că lacunele 
de la virsta junioratului se pot 
lichida greu cînd anii se adună. 

Ar mai fi multe de spus Con
sider însă ca mai bine șg vor
bim de lucruri puține, dar e- 
sențiale, șl pe care să le rezol
văm decît să înșirăm zeci de 
sarcini și obiective și să ne îne
cam în ele. Este ceea ce tre
buie evitat. în primul rînd, în 
handbal pentru a putea urca 
ambele piscuri. Șl ca acest lu
cru să fie mai sigur este ne
apărat necesar: a) pregătirile 
lotului reprezentativ să nu su
fere nici un fel de rabat admi
nistrativ (ora de sală, locuri 
de cazare și altele) ; b) echipa 

tineret să fie stabilizată la 
®xn’îu, de vîrstă mal mică șl să aibă un lot fără fluctuații șl 
cu un program Internațional 
dacă nu mai bogat. în orice caz 
mal semnificativ, adică cu jocuri 
la nivelul selecționatelor națio
nale : c) o deosebită atenție se
lecționării șl pregătirii portari- 
loc".
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încheierea vizitei delegației 
române in Noua Zeelandă
După ce în cursul zilei de 15 martie a vizitat unele obiec

tive industriale și agricole și a avut convorbiri cu oameni 
de afaceri, industriași și mari fermieri, delegația guverna
mentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și-a încheiat la 16 martie vizita oficială pe 
care a făcut-o în Noua Zeelandă la invitația guvernului 
acestei țări.

La plecarea de pe aeroportul 
din Auckland, delegația a fost 
condusă de membri ai guvernului 
neozeelandez și de reprezentanți 
ai autorităților locale.

Opinia publică din Noua Zee
landă a urmărit cu interes vizita 
delegației române, apreciind că 
prin natura exporturilor, econo
miile celor două țări sînt compli
mentare, situație ce deșchide rea
le posibilități de dezvoltare a 
schimburilor comerciale.

înserate pe prima pagină a ma
rilor cotidiene, comentariile asu
pra semnificației vizitei sînt una
nime în a aprecia că ea a adus 
o contribuție reală la punerea 
bazelor pentru dezvoltarea relații
lor bilaterale româno-neozeelan- 
deze. Se menționează în acest 
context îndeosebi încheierea acor
dului comercial și hotărîrea păr-

ZBORUL SPRE VENUS
Un comunicat al agenției TASS anunță că stațiile auto

mate interplanetare sovietice „Venus-5“ și „Venus-6“, lan
sate Ia 5 și 10 ianuarie a.c., își continuă zborul comun spre 
planeta Venus, unde urmează să ajungă respectiv la 16 și 
17 mai.

Pentru ca stațiile să poată ajun
ge în regiunea fixată a planetei 
Venus, în conformitate cu pro
gramul de zbor, în zilele de 14 
și 16 martie a.c. au fost efectuate 
corecții ale traectoriilor lor.

în prealabil, la comenzi trans
mise prin radio de pc Pămînt, în 
sistemele de bord de dirijare a 
stațiilor au fost introduse progra
me speciale pentru efectuarea 
corecției traectoriilor de zbor.

R. P. UNGARA. Imagine parțială a Fabricii de beton din 
Budapesta

F> e
• LA BELGRAD a avut loc 

ședința Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. în ca
drul ședinței a fost ales Biroul 
Executiv al Prezidiului U. C. I. 
Din Biroul Executiv fac parte 
tovarășii losip Broz Tito, pre
ședintele U. C. I., dr. Vladi
mir Bakarici, Krste Țrven- 
kovski, Niaz Dizdarevici. Stane 
Dolanț, Stevan Doronski, Kiro 
Gligorov, Fadil Hodja, Edvard 
Kardeli, Țvietin Miatovici, dr. 
Miroslav Peciuilici, Budislav 
Șoșkici, Mialko Todorovici, Mika 
Tripalo, Veliko Vlahovici.

ADUNARE LA PRAGA
• COMITETUL CENTRAL al 

Frontului Național din Ceho
slovacia a organizat la Praga o 
adunare cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la ocuparea Ceho
slovaciei de către Germania 
fascistă.

La adunare a prezentat un 
raport E. Erban, membru în Co
mitetul Executiv al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele C.C. 
al Frontului Național din Ceho
slovacia.

• UNITĂȚI ANTIAERIENE 
ale Armatei Populare Vietna
meze au doborît un avion ame
rican fără pilot care pătrunsese 
în spațiul aerian al orașului 
Haifong. Agenția V.N.A. preci
zează că acesta este cel de-al 
4-lea avion fără pilot doborît 
deasupra Vietnamului de nord 
în primele trei luni ale acestui 
an, iar numărul total al avioa
nelor americane doborite asupra 
R.D. Vietnam se ridică la 3 270.

• HO ȘI MIN, președintele 
R. D. Vietnam, a adresat lui 
Nguyen Huu Tho, președintele 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de 
sud, un mesaj în care felicită 
poporul sud-vietnamez pentru 
noile ■ victorii obținute în lupta 
Dintru eliberarea patriei. 

ților de a stabili relații diploma
tice.

Subliniind că aceasta este pri
ma vizită pe care o delegație 
guvernamentală română o face în 
Noua Zeelandă, presa citează 
pasajele din comunicatul comun 
asupra vizitei în care se salută 
încheierea acordului comercial. 
Presa, radioul și televiziunea au 
informat pe larg asupra declara
țiilor făcute de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu la conferințele de 
presă și interviurile acordate zia
riștilor în această țară.

Zburând deasupra Australiei, a- 
vionul în care se afla delegația 
română a făcut o scurtă escală Ia 
Sydney. Pe aeroportul din acest 
oraș a fost întîmpinată de Jan 
Sinclair, ministrul navigației și 
transporturilor al Australiei, și de 
alte oficialități.

După cum a demonstrat anali
za informațiilor telemetrice și mă
surătorilor de traectorie, manevre
le de corectare au fost efectuate 
cu succes și stațiile au fost trecu
te pe traectorii de zobr care asi
gură ajungerea lor pe planeta 
Venus.

în timpul efectuării corecțiilor, 
„Venus-5“ și „Venus-6“ s-au aflat 
la distanțe de respectiv 15,5 și 
15,7 milioane km de Pămînt.

MANEVRELE 
DIN COREEA DE SUD

s u r'
• LUNI a avut loc la Sofia 

semnarea Convenției între gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind co
laborarea in domeniul caran
tinei șl protecției plantelor.

Din partea guvernului român 
convenția a fost semnată de 
ing. Bela Csercsnyes, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, iar din partea 
guvernului bulgar de ing. Di- 
mitar Iurkov, adjunct al mi
nistrului agriculturii și indus
triei alimentare.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, a declarat 
că șomajul in rindul tinere
tului american este mai ri
dicat decît în orice altă țară 
dezvoltată din punct de ve
dere industrial. Luind cu- 
vintul la o întrunire a oa
menilor de afaceri, Nixon a 
cerut conducătorilor între
prinderilor „să-și concentre
ze eforturile asupra îndepli
nirii programelor privind an
gajarea tinerilor americani".

Potrivit datelor publicate 
de Ministerul Muncii al 
S.U.A.. în februarie in Sta
tele Unite existau 2,9 mili
oane șomeri, ceea ce repre
zintă 3,3 la sută din totalul 
forței de muncă. In rindul 
cetățenilor de culoare șoma
jul reprezintă 5,7 Ia sută.

FURTUNA DE NISIP 
ÎN R. Au U.

• ACTIVITATEA portului 
egiptean Alexandria și a ae
roportului international din 
Cairo a fost sistată luni din 
cauza unei furtuni de nisip ce 
s-a abătut asupra țării. Avioa
nele ce urmau să aterizeze la 
Cairo au făcut escală în capi
tala Libanului.

înălțimea valurilor de nisip 
a atins aproximativ 4 meitrl.

NIGERIA. Instantaneu din timpul_ luptelor care se desfășoară 
între cele două părți în sectorul Owerri.

ORIENTUL APROPIAT
• CIOCNIRI IORDANIANO-ISRAELIENE • GUVERNUL

GOLDA MEIR A PRIMIT ÎNVESTITURA

AMMAN 17 (Agerpres). — A- 
viația israeliană a efectuat, în 
cursul dimineții de luni, raiduri 
de bombardament asupra a trei 
localități iordaniene situate în 
Valea Iordanului, a anunțat un 
purtător de cuvînt al armatei 
iordaniene. La intervenția arti
leriei anti-aeriene, avioanele is- 
raeliene s-au retras.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — 
Pentru a doua zi consecutiv, a- 
viația israeliană ă bombardat 
luni mai multe baze ale organi
zației El Fatah, situate pe teri
toriul iordanian, a anunțat la Tel 
Aviv un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene.

• REPREZENTANTUL PER
MANENT al Iordaniei la O.N.U., 
El-Farra, a adresat o scrisoare 
Consiliului de Securitate, în care 
protestează împotriva recentelor 
raiduri ale aviației israeliene îm
potriva unor centre populate 
iordaniene.
• LA CAIRO au început con

vorbirile dintre regele Hussein 
al Iordaniei, care efectuează o 
vizită oficială în capitala egip
teană, și președintele Republi
cii Arabe Unite, Gamal' Abdel 
Nasser. Întrevederea a fost con
sacrată unui schimb de păreri 
în legătură cu evoluția crizei 
din Orientul Apropiat.

• PREZENTÎND în fața Par
lamentului noul guvem israelian, 
a cărui componență a rămas ne
schimbată, premierul Golda 
Meir a înfățișat cu acest prilej 
principiile după care se va 
călăuzi actuala echipă ministeria
lă în problemele crizei din O- 
rientul Apropiat. Noi vrem pa
cea în condiții care să suprime 
orice posibilitate de repetare a 
unor conflicte armate ca cele 
din trecut, a subliniat Golda 
Meir, afirmînd în acest context 
că „atîta timp cît pacea nu va 
fi instaurată, Israelul va menține 
statu-quo-ul liniilor de încetare 
a focului".

în discursul său, primul mi
nistru a afirmat: „Guvernul is
raelian va face eforturi constante 
pentru a se ajunge la o pace du
rabilă bazată pe tratate, care tre
buie să fie încheiate în urma 
unor negocieri directe. Aceste 
documente trebuie să prevadă 
frontiere sigure și recunoscute,

• AMINATE cu o zi din 
cauza ninsorilor abundente, 
manevrele militare americamo- 
sud-coreene, denumite „Focus 
Retina", au început luni în 
apropierea localității Yoji.

• CONGRESUL extraordi
nar al Sindicatului Național al 
învătămîntului Superior (Sne- 
sup) din Franța a ales o nouă 
conducere și a repudiat orien
tarea celei vechi. Ca secretar 
general a fost desemnat Geor
ges Innocent. Congresul a res
pins cu majoritate de voturi 
oonciuziile raportului fostului 
secretar general al sindicatului, 
Bernard Herzberg, și orienta
rea stîngistă a vechii conduceri. 
A învins astfel tendința „sindi
calistă", animată de delegații 
comuniști, de socialiștii Sfio și 
de partizani ai Convenției clu
burilor.

TENDINȚE NOI
ÎN CERCURILE ECONOMICE 

AMERICANE

• CERCURILE ECONOMICE 
ameriaane manifestă un interes 
crescînd pentru dezvoltarea re
lațiilor comerciale cu țările so
cialiste, a declarat la New 
York. J. Mishell George, direc
tor adjunct al Departamentului 
Biroului pentru Comerț interna
țional al S.U.A. El a arătat că 
în ultimele 30 de luni numărul 
firmelor americane care fac co
merț cu țările socialiste s-a du
blat. Astfel, conform unei sta
tistici efectuate acum doi ani 
600 de firme americane între
țineau relații comerciale cu ță
rile socialiste. După un an, nu
mărul acestor firme s-a ridicat 
la 800, alungind la sfîrșitul anu
lui trecut la peste yi00. 

precum și soluționarea prin mij
loace pașnice a tuturor proble
melor existente. Politica externă 
a guvernului este destinată să 
salveze deplina independență de 
stat, să întărească securitatea sa 
și să facă să progreseze pacea cu 
statele vecine".

Noul guvem israelian, condus 
de d-na Golda Meir, a obținut 
luni votul de învestitură al parla
mentului.

Poveste cu

gangsteri
Povestea pare confecțio

nată de un autor de romane 
polițiste. O mică insulă de
venită stat independent este 
acaparată de gangsteri. Un 
ministru britanic încearcă 
să readucă ordinea pe pete
cul de pămînt, dar puștile 
îndreptate către cl îl obligă 
să părăsească neospitaliera 
insulă în 30 de minute. Pen
tru a obține efecte supli
mentare in afacere mai este 
amestecată și teribila Mafie, 
povestea devenind de-a 
dreptul palpitantă.

William Whitlock, subse
cretar de stat la respectabi
lul Foreign Office, reîntors 
la Londra după o călătorie 
cu peripeții în Anguilla, a 
povestit multe lucruri care 
ne evocă lecturi din colec
țiile polițiste. Mica insulă 
(90 km. p.) a cărei populație 
nu depășește 6 000 oameni 
(unii pretind că numărul lo
cuitorilor ar fi în realitate 
doar de 3 000) cunoaște eve
nimente furtunoase. Fosta 
colonie britanică, pierdută 
prin Antilc, a devenit din 
1967 stat asociat și membru 
al Commonwealthului. Pen
tru că proiectul londonez al 
unei Federații a Indiilor 
occidentale a decedat înain
te de a fi realizat în prac
tică (insulele mai bogate au 
preferat o dezvoltare de sine 
stătătoare), diplomația bri
tanică a lansat formula unei 
asocieri a insulițelor slab 
populate și sărace. Așa a 
apărut Federația care gru
pa insulele Saint Cristo- 
pher, Nevis și Anguilla. To
tuși ideile născute pc malu
rile Tamisei nu se potriveau 
cu realitățile din Antiie. Cei 
din Anguilla se arătau ne
mulțumiți de comportarea 
conducătorilor Federației 
proveniți de pe Saint Cristo- 
pher, insulă cu 38 000 locui
tori. Acuzațiile puteau fi 
sintetic exprimate : „Saint 
Cristopher este un stat po
lițist". în ianuarie 1969, An
guilla s-a proclamat inde
pendentă. Scrutin categoric : 
1739 voturi pentru, 4 contra. 
Insula vecină a ripostat 
fără întârziere : „Anguilla se 
transformă intr-o insulă a 
viciului". Au început, astfel, 
să circule zvonuri că insula 
ar fi fost pusă Ia dispoziția 
unor traficanți din S.U.A., 
o .ramificație a Mafiei, care 
doresc să transforme Anguil
la intr-un fel de Las Vegas 
al Antilelor. L’EXPRESS a- 
mintește de proiecte care 
vizează deschiderea unor 
cazinouri și săli de joc cu 
filiale in insulele din apro
piere. Din insula unor cres
cători de capre. Anguilla ar 
urma s: devină un atrăgător 
tripou. Dacă dăm crezare 
afirmațiilor atribuite minis
trului britanic, cei care l-au 
somat să părăsească Anguil
la ar fi o adunătură de 
gangsteri. Oricum; chiar 
dacă povestea va fi infirmată 
destui amatori de senzații 
tari vor poposi pe insulă în 
speranța descoperirii unei 
autentice atmosfere de wes
tern modern. Este o reclamă 
sigură pentru Anguilla, care 
ar putea fi tentată să devină 
cu adevărat o concurență a 
Las Vegasului.

Președintele minusculei 
insule a dezmințit zvonurile 
privind invazia gangsteri
lor. In schimb, el a averti
zat asupra pericolului mult 
mai real al unei invazii bri
tanice in Anguilla, mai ales 
că navele militare ale me
tropolei navighează in a- 
propierea frămintatei insu
le. Președintele a afirmat că 
..Marea Britanie trebuie 
să-și reamintească că An
guilla este stat independent 
si că se va opune oricărei 
invazii". Oare povestea cu 
gangsterii a fost inventată 
pentru â justifica o inter
venție ?

M. RAMURA

Opoziție față 

de sistemul 
„Sentinel'7

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Hotărîrea președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, de a construi o 
nouă variantă a sistemului de ra
chete antirachetă „Sentinel", a 
contribuit la intensificarea criti
cilor senatorilor care se opun a- 
cestui program, reflectînd astfel 
poziția unei mari părți â opiniei 
publice americane. Criticilor se
natorilor Mike Mansfield, Wil
liam Fulbright, Edward Kennedy, 
Allen Ellender, Stuart Symington, 
Eugene McCarthy și Albert Gore li 
s-a alăturat duminică și fostul vi
cepreședinte al S.U.A., Hubert 
Humphrey. El a declarat că ne
cesitățile presante ale societății a- 
mericane trebuie să aibă prioritate 
față de programul „Sentinel", a- 
rătînd că Administrația Nixon ar 
trebui să abordeze mai întîi pro
bleme ca îmbunătățirea asisten
ței medicale, dezvoltării cercetă
rii științifice, reducerea șomaju
lui, rezolvarea problemelor mari
lor centre urbane.

Perspectivele 

comerțului intre 

Japonia > și țările 

socialiste
TOKIO. — Corespondentul A- 

gerpres, FI. Țuiu, transmite : De
legația economică guvernamen
tală japoneză care a întreprins o 
serie de vizite în Iugoslavia, 
Bulgaria, România și Cehoslova
cia s-a înapoiat duminică după- 
amiază la Tokio. La sosire, în 
cursul unei conferințe de presă, 
șeful delegației, Kogoro Uemura, 
președinte al Federației organi
zațiilor economice din Japonia 
(„Keidanren"), a declarat că este 
satisfăcut de rezultatul convorbi
rilor sincere pe care le-a avut cu 
reprezentanți ai guvernelor și în
treprinderilor economice-comer- 
cialc din cele patru țări vizitate. 
Aceste țări, a menționat el, 
prezintă un potențial economic 
și resurse ce permit dezvoltarea 
relațiilor comerciale și de colabo
rare economică în viitor.

Ministrul de externe 

al Argentinei 

în Europa

NICANOR COSTA MENDEZ 
VA VIZITA Șl ROMANIA

într-o conferință de presă, mi
nistrul de externe al Argentinei, 
Nicanor Costa Mendez, a anun
țat că va întreprinde începînd 
de la 23 martie, o vizită oficială 
în mai multe țări din Europa. El 
va vizita, între altele, R. F. a 
Germaniei, Franța, Italia și Spa
nia. După cum s-a mai anunțat 
ministrul de externe argentinian 
va vizita, de asemenea, Româ
nia. Mendez a declarat că în 
cursul întrevederilor pe care la 
va avea cu oficialitățile din ță
rile respective vor fi discutate în 
special probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice și cul
turale ale Argentinei cu aceste 
țări.

Sclavia în 1969
Organizația Națiunilor Vnite a hotărît să întreprindă noi ac

țiuni împotriva practicării sclaviei, care continuă încă, în ciuda 
eforturilor internaționale pentru eradicarea ei, s-a anunțat la se
diul Națiunilor Unite. Comisia O.N.U. pentru drepturile omului 
a Înstărit la sesiunea din cursul acestei luni de la Geneva să nu
mească pe Mohammed Awad, specialist egiptean în problemele 
sclaviei, în fruntea unui grup de lucru însărcinat să întocmească 
un studiu asupra sclaviei și comerțului cu sclavi.

★
Problema sclaviei moderne, reminiscență a societății sclavagiste 

antice, s-a aflat în atenția comunității intei naționale încă de la 
constituirea primei organizații mondiale — Liga Națiunilor, care 
a adoptat în 1926 Convenția pentru elimittirea practicării sclaviei. 
Ulterior, o convenție similară a fost adoptată de Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U. la sesiunea sa din septembrie 1956, do
cument la care au aderat pînă în prezent peste 80 de țări membre 
ale O.N.U. Cu toate acestea, practicarea sclaviei și a comerțului 
cu sclavi nu a fost eliminată. Conform unor studii întreprinse de 
o societate particulară din Marea Britanie, peste 10 milioane de 
oameni sînt victimele acestei inumane practici, care poate fi în
tâlnită în aproape 30 de țări situate între latitudinea sudică de 
10 grade și latitudinea nordică de 30 grade, din Poltjnezia pînă 
în Munții Anzi din America de Sud. In unele țări afro-asiatice, 
aproximativ 300—400 femei, vîndute în schimbul obținerii unor 
favoruri, trăiesc în haremurile unor oficialități locale. In Orientul 
Apropiat se semnalează, de asemenea, cazuri cînd fete tinere sînt 
vîndute ca sclave pentru o perioadă de zece ani, în schimbul 
sumei de 40 de dolari fiecare.

din viata tineretului Înmii
Trei divizii și jumătate de... 

dezertori!
Săptămâna trecută opinia pu

blică din S.U.A. a luat cunoș
tință de un fapt care, fără în
doială, a pus multe persoane 
pe gînduri. Fără să fi intervenit 
vreo hotărîre a Pentagonului, 
efectivele forțelor armate ame
ricane s-au redus în exercițiul 
fiscal 1967-1968 cu echivalentul 
a ...trei divizii și jumătate. Mai 
precis cu 53 357 de militari din 
forțele armato terestre, aeriene 
și navale. Știrea este demnă de 
toată încrederea întrucît pro
vine de la o sursă cu deplină 
autoritate : Comitetul pentru 
serviciile armatei al Senatului 
S.U.A. Cei dispăruți din efecti
vele Pentagonului nu sînt alții 
dccît 53 357... dezertori. Rapor
tată la timp, cifra semnifică un 
dezertor Ia fiecare trei minute! 
Ziarul „Washington Daily News" 
a apreciat că raportul în aceas
tă problemă elaborat de Comite
tul pentru serviciile armatei al 
Senatului „a avut un efect cu
tremurător".

Fenomenul dezertărilor din 
forțele armate americane a a- 
juns să preocupe în cel mai 
înalt grad autoritățile de la 
Washington mai ales în ultimii 
ani cînd numărul tinerilor mili
tari care și-au părăsit unitățile a 
crescut proporțional cu escala
darea războiului din Vietnam. în 
exercițiul fiscal 1966-1967 Ia un 
total de 134 668 recruți s-au în
registrat 40 227 dezertori. în 
anul următor cifra aceasta a 
crescut cu 13 000 1 S-a sesizat și 
Congresul S.U.A. care a creat 
un subcomitet special al Senatu
lui, pus sub conducerea senato
rului Daniel Inouve însărcinat 
cu studierea acestei probleme. 
Ancheta membrilor subcomite
tului a fost întreprinsă atît în 
S.U.A. cît și în afara granițelor 
țării. Iar concluziile trase sînt 
mai mult decît edificatoare pen
tru starea de spirit care domneș
te Ia Washington în legătură cu 
această chestiune. Bine înțeles 
motivele care au determinat 
acest număr însemnat de dezer
tări sînt diferite. Iar în rindul 
acestora se înscrie, la Ioc de 
frunte, potrivit recunoașterilor 
membrilor subcomitetului sena
torial, opoziția față de războiul 
din Vietnam. Autorii raportului 
consideră că numărul „dezerto
rilor pentru motive politice" 
este „de departe mult prea mare 
din punctul de vedere al valorii 
acestor acțiuni pentru propagan
da inamicului". în fapt aceasta 
nu este altceva decît o recunoaș
tere a eșecului politicii dusă de 
S.U.A. în Vietnam care a deve
nit nepopulară în rîndurile tine
retului american.

Subcomitetul condus de se
natorul Inouve a cerul guver
nului S.U.A. să obțină extrăda
rea tuturor militarilor ameri
cani care s-au refugiat în alte 
țări, în primul rînd în Suedia, 
pentru n fi traduși în fața curți
lor marțiale. „Suedia — subli-

■ THIEN MINH, condu
cătorul grupului dc tineri 
budiști de la marea pagodă 
saigoneză An Quang, acuzat 
de „tăinuirea unor dezer
tori", a fost condamnat de 
un tribunal militar la 5 
ani de izolare. Sîmbătă, li
derul budist, în fața acele
iași instanțe, fusese condam
nat la 10 ani de muncă sil
nică.

Conducătorii pagodei An 
Quang au declarat presei, 
înainte de începerea proce
sului lui Thien Minh, că 
autoritățile polițienești de 
la Saigon au plasat în locu
ința tînărului conducător 
budist arme pentru a-i pu
tea înscena cele două proce
se si a-1 putea condamna. 

niază raportul — a devenit un 
sanctuar pentru dezertorii din 
forțele armate americane" și 
critică faptul că „guvernul sue
dez duce o politică de necola- 
borarc cu S.U.A. în această pro
blemă". într-adevăr, nu este un 
secret că marea majoritate a ti
nerilor americani care și-au pă
răsit unitățile din Vietnam, re
fuzând să lupte intr-un război 
nejust, au găsit azil pe teritoriul 
Suediei. Ceeace îi supără pe 
congresmani este faptul că acești 
tineri au căpătat posibilitatea 
să obțină o slujbă, să-și înteme
ieze familii și să se dedice unor 
activități pașnice în Ioc să 
zacă în închisori.

Despre soarta celor reveniți 
în S.U.A. glăsuiește concludent 
procesul desfășurat săptămina 
trecută, în fața unei Curți mar
țiale do la baza militară Fort 
Dix (statul New Jersey) în care 
a fost judecat Erwin C. Arnett, 
militar ce a dezertat din Viet
nam. Arnett și-a părăsit unitatea 
sa staționată la Cam Ranh în 
februarie anul trecut și a ajuns 
în Suedia unde i s-a acordat

Revendicări 
în universitățile 

japoneze
Mișcarea studențească din Japonia cunoaște o continuă efer

vescență. La început, organizațiile studențești au mobilizat stu
denții la satisfacerea unor revendicări legate de condițiile învă- 
țămintului superior nipon, la înfăptuirea unor profunde reforme 
universitare. Vechile structuri din facultățile japoneze — susțin 
studenții, și nu numai ei — nu mai corespund avîntului contem
poran al industriei. Potrivit corespondențelor din Japonia, la 
baza a numeroase revendicări, concretizate prin greve și ocupa
rea localurilor, a stat și lupta contra măsurilor de represiune 
adoptate de Ministerul educației și împuternicirii acestui for 
(exmatricularea studenților participant! la activități politioc, re
tragerea burselor) precum șl împotriva sistemului universitar 
particular, apreciat ca un „adevărat complex de lnstitutil co
merciale", urmărind nu atît pregătirea și viitorul absolvenților 
cit asigurarea unor profituri cit mai substanțiale.

In Japonia se disting două tipuri de universități : a) universi
tăți publice (naționale, prefecturile sau municipale). în care se 
pregătesc cele mai bune cadre. Pentru a deveni student Ia facul
tățile acestor universități se dă un concurs dificil de adrpitere, 
absolvenții au angajări asigurate, cheltuielile de școlarizare în 
asemenea universități sînt relativ scăzute, o mare parte a aces
tora fiind acoperite fie din bugetul național, fie din cel al pre
fecturii sau municipiului — pe teritoriul căruia se află univer
sitatea. Tipul specific al unei instituții de învățămînt superior 
public este universitatea Todai din Tokio ; b) universitățile par
ticulare. In număr foarte mare (circa 400), acestea se caracte
rizează prin cheltuieli de școlarizare ridicate. Organele admi
nistrative ale, universităților particulare nu-și asumă nici o 
obligație relKritoare la calitatea învățămîntului predat, sau la 
plasarea absolvenților în muncă. Numărul studenților în flecare 
din aceste universități este foarte mare. în Japonia se vorbește 
de „universități particulare mamut" cu 60 000—80 000 de stu- 
denți. Exemplu de asemenea instituții de învățămînt particular» 
îl constituie universitatea Niehidai.

De cițiva ani studenții celor două tipuri de universități j 
sprijină reciproc în acțiunile lor revendicative. O grevă a * (.- 
denților de la medicină (universitatea Todai) s-a extins și asupra 
facultăților de științe economice, filozofie, fiind sprijinită șl de 
studenfii de la universitățile particulare. In legătură, cu reven
dicările studențimii s-au remarcat manifestările de simpatie din 
partea asistenților și cadrelor didactice mai tinere, aceștia ră- 
mînînd victimele unui „sistem dc avansare dc tip feudal fondat 
nu atit pe calitatea pregătirii cît pe vîrstă". (COMBAT).

Creșterii continue a mișcării studențești privind reforma uni
versitară. guvernul i-a răspuns prin adoptarea unei atitudini 
prudente.

Alături do abordarea problemei privind situația din învăță- 
mîntul superior, studenții japonezi și-au orientat acțiunile și 
asupra unor chestiuni ce- preocupă largi pături ale populației. 
In această ordine de idei se evidențiază mișcările impptriva pre
lungirii „tratatului de securitate japono-american", pentru re
trocedarea imediată și necondiționată a arhipelagului Riu Kiu 
din care face parte insula Okinawa, împotriva prezenței ameri
cane, fie sub forma celor 147 de baze militare, fie a vizitei unor 
nave de război ale Statelor Unite in porturile japoneze.

Manifestările studențești atît pe planul revendicărilor privind 
reforma universitară cît și cele referitoare la politica oficială 
sînt indicii clare ale stării de spirit din lumea universitară.

„Japonia anului ’70, cu scadența termenului de valabilitate a 
tratatului japono-american, cu marile pregătiri pentru Expoziția 
mondială, va constitui fără îndoială teatrul unor frămîntări încă 
neintilnite în această țară" — scria cotidianul francez COMBAT. 
Frămintări care, probabil, nu vor ocoli nici de astă dată uni
versitățile.

IOAN TIMOFTE

Lupte grele 
în Vietnamul 

de sud
Aproximativ 30 de poziții 

fortificate ale trupelor ameri- 
cano-saigoneze au fost țintele 
atacurilor lansate în cursul 
nopții de duminică spre luni 
de forțele Frontului Național ț 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Luni dimineața, pa- 
trioții au atacat 2 tabere mi
litare americane ale forțelor 
S.U.A. amplasate la 48 kilo
metri de Saigon. Instalațiile 
militare deținute de o compa
nie americană la 38 kilometri 
nord-est de capitala sud-viet- 
nameză au fost supuse, de a- 
semenea, unui atac de către 
forțele patriotice.

Lupte grele între detașa
mente ale F.N.E. și trupele 
inamice au fost semnalate și 
în apropiere de Loc An. 

azil. La 14 decembrie 1968 el 
s-a înapoiat in Statele Unite un
de a fost imediat arestat și trimis 
în fața tribunalului militar. Pe
deapsa aplicată, patru ani și 
jumătate muncă silnică, trebuia 
să servească drept un „exem
plu". Dar, după cum a declarat 
el la încheierea procesului, ho
tărârea tribunalului va face ca 
nici un alt soldat american re
fugiat în Suedia să nu se mai 
înapoieze în S.U.A. „Avocații 
mei, a spus Amett, vor face apel 
la instanțele judiciare. Dar eu 
voi face un apel la poporul ame
rican îndcmnîndu-1 să scrie 
președintelui Nixon și să ceară 
încetarea războiului din Viet
nam".

Fapt este că așa-numitele 
„angajamente" militare ale S.U.A. 
în străinătate au făcut ca înro
larea în forțele armate să devi
nă extrem de nepopulară în 
rîndurile tineretului de peste 
Ocean. Cele trei divizii și jumă
tate de dezertori confirmă pe 
deplin acest lucru.

P. NICOARA

Reconciliere
Peru - I.P.C.?

LIMA 17 (Agerpres). — Mi
nistrul peruvian al dezvoltării, ge
neralul Jorge Fernandez Maldo
nado, a anunțat că guvernul său 
a acceptat cererea societății nord- 
americane „International Petro
leum Company" de a se ajunge 
Ia o reglementare a conflictului 
său cu guvernul peruvian, care, 
după cum se știe, a expropriat 
instalațiile acestei companii, ce- 
rînd plata unei sume de 690 mi
lioane dolari pentru exploatarea 
ilegală a zăcămintelor petrolifere 
din bazinul „La Brea y Parinas", 
în perioada 1924—1968. Minis
trul peruvian a menționat cu a- 
cest prilej că „I.P.C."-ului i s-a 
oferit posibilitatea de a se apă
ra și a prezenta probe.

în cercurile politice peruviene 
se afirmă că acceptarea de către 
guvernul peruvian a unei proce
duri de reconciliere cu I.P.C.-ul 
pste un rezultat direct al con
vorbirilor pe care reprezentantul 
personal al președintelui Nixon, 
John Irwin,' le are cu oficialită
țile de la Lima.
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