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COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
CĂTRE TOATE ORGANELE Șl ORGANIZAȚIILE U.T.C., CĂTRE TOȚI 
TINERII PATRIEI, CU PRIVIRE LA ANIVERSAREA A 25 DE ANI DE LA

ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB JUGUL FASCIST

Hotărirea Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri cu privire Ia aniversarea a 
25 de ani de la eliberarea României de sub jugul 
fascist a fost primită cu adîneă satisfacție și în
suflețire de poporul nostru, a stîrnit un viu ecou 
și în rîndul întregului tineret al patriei noastre.

Victoria insurecției armate din august 1944, eve
niment de o importanță crucială în istoria poporu
lui român, constituie cheia de boltă a destinelor 
Roi^niei contemporane. Ea a deschis poporului 
roman calea eliberării naționale și sociale, a în
făptuirii înaltelor sale Idealuri de libertate și drep
tate, asigurînd izbînda revoluției populare, trece
rea la construirea orînduirii socialiste.

Situîndu-se la înălțimea misiunii sale Istorice 
șl a deosebitelor sale răspunderi revoluționare. 
Partidul Comunist Român a realizat unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare, a strîns în jurul său 
toate forțele democratice și patriotice, conducîn- 
du-le la victorie în lupta pentru răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste, pentru instaurarea unei 
vieți noi, afirmarea și slujirea cu consecvență a 
intereselor vitale ale poporului, înfăptuirea celor 
mai nobile idealuri de pace și progres social.

Răspunzînd chemării Partidului Comunist Ro
mân, mii de tineri uteciști s-au înrolat în lupta 
pentru eliberarea patriei și zdrobirea definitivă 
a fascismului, înscriind cu sîngeie și faptele lor 
vitejești pagini de glorie în cartea de aur a nea
mului.

Anii grei și înflăcărați ai reconstrucției econo
miei naționale, anii primelor planuri cincinale, al 
celor dinții șantiere ale socialismului au devenit 
și anii de afirmare deplină a elanului și dăruirii 
generoase, ai conturării biografiei politice și so
ciale a celei mai tinere generații.

Jn cadrul vastului program al construcției so-

cialiste a patriei, elaborat și condus de partid*  
tînăra generație a fost prezentă pretutindeni unde 
B-au purtat bătăliile pentru progresul economiei 
și culturii, pentru prosperitatea țării și bunăstarea 
poporului. In fiecare nouă fabrică sau uzină. In 
rodul bogat al ogoarelor, pe șantierele marilor 
obiective industriale, în noile realizări ale știin
ței și culturii românești se află încorporată și 
hărnicia, avintul, entuziasmul și talentul tinere
tului.

Bilanțul rodnic al acestor 25 de ani, realizările 
obținute în activitatea economică, tehnico-știin- 
țifică șl social-culturală, subliniază realismul po
liticii partidului, capacitatea sa organizatorică, fi
delitatea și clarviziunea cu care slujește intere
sele vitale ale poporului. Întreaga dezvoltare a so
cietății noastre în acest ultim sfert de veac de
monstrează justețea politicii Partidului Comunist 
Român consacrată cauzei înfloririi patriei, cauzei 
socialismului și păcii.

Aniversarea a 25 de ani de la eliberarea țării 
are loc într-un moment cînd poporul român, de- 
dicîndu-șl toate energiile înfăptuirii mărețului 
program elaborat de Congresul al IX Tea și Con
ferința Națională a partidului, parcurge astăzi 
una din etapele cele mai importante ale istoriei 
dezvoltării sale. Este o etapă de un dinamism fără 
precedent marcată prin noi și impresionante 
succese, în obținerea cărora tineretul, alături de 
virstnici, are o prezență dintre cele mai active.

Exprimînd sentimentele de a din că satisfacție, 
întreaga adeziune a generației tinere din România 
socialistă la Hotărirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consiliului do 
Stat și a Consiliului de Miniștri cu privire la 
aniversarea a 25 de ani de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist cheamă comitetele județene,

munfciptle și orășenești, toate organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi și instituții, din comune și sate, 
școli și facultăți, din unitățile militare, toți mem
brii Uniunii Tineretului Comunist, întregul tine
ret al țării să intîmpinc această măreață sărbă
toare națională cu noi realizări în toate dome
niile de activitate, să contribuie cu toată price
perea și puterea, cu tot elanul și abnegația viratei 
la înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Sarcinile deosebite care stau în fața tuturor 
sectoarelor economiei naționale în anul 1969, an 
hotăritor al cincinalului, oferă tineretului cîmpul 
cel mai fertil pentru afirmarea capacităților sale 
creatoare, a spiritului său de inițiativă și de dă
ruire în muncă, a hotărîrii de a-și închina toate 
forțele înfloririi continuo a patriei. In cadrul în
suflețite! întreceri declanșate de organizațiile de 
partid în întîmpinarea măreței aniversări*  pentru 
îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de 
stat pe 1969, organizațiilor U.T.C. Ie revine înda*  
torirea patriotică de a mobiliza întregul tineret 
la realizarea exemplară a obiectivelor fiecărei în
treprinderi, ale fiecărui loc de muncă, în vederea 
unei contribuții sporite la creșterea producției și 
productivității muncii, la îmbunătățirea calității 
produselor, la ridicarea eficienței întregii activi
tăți economice. Organizațiile U.T.C. din între
prinderi, de pe șantierele de construcții, din uzine 
și fabrici au datoria de onoare de a milita pentru 
cultivarea la tineri a dragostei și respectului față 
de muncă, a atitudinii responsabile față de sar
cinile de producție, pentru înțăjirea disciplinei, 
dezvoltarea pasiunii și interesului pentru profesie, 
pentru continua perfecționare și lărgire a cunoș
tințelor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro- 
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit luni la amiaza pe primul 

• ministru al Suediei, Tage Erlan- 
der.

La primire au luat parte Ion 
0 Gheorghe Maurer, președintele 

Consiliului de Miniștri, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex- 
teme, Pompiliu Macovei, pre- 

W ședințele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Româ
niei la Stockholm.

Au participat Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 

_ Suediei, baronul Cari Rappe, 
" ambasadorul Suediei la Bucu

rești, Ole Jodahl, secretar gene- 
ral în M.A.E., și contele Wilhelm 
Wachtmeister, directorul aface- 
rilor politice din MAE,

între președintele Consiliului 
de Stat și premierul suedez a

avut loc o convorbire, în cadrul 
căreia au fost abordate proble
me privind stadiul relațiilor din
tre România și Suedia, perspec
tivele de dezvoltare a acestora, 
precum și unele probleme pri
vind situația internațională ac
tuală. Discuțiile au relevat dorin
ța părților de a dezvolta și di
versifica cooperarea economică, 
tehnico-științifică și culturală, în 
interesul reciproc al celor două 
țâri. De asemenea, a fost expri
mată satisfacția pentru colabo
rarea fructuoasă dintre cele două 
state în cadrul O.N.U. și al altor 
organisme internaționale, hotărî- 
rea de a-și aduce și în viitor con
tribuția la soluționarea proble
melor continentului european și 
ale lumii contemporane, în 
scopul instaurării și consolidării 
unui climat de pace, de încrede
re și largă colaborare internațio
nală.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
După convorbire, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soția au reținut la 
dejun pe primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, și pe 
soția sa.

La dejun au luat parte preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soția, Pompi- 
liu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, cu soția, șî Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României în 
Suedia.

Au luat parte, de asemenea, 
Torsten Nilsson, ministrul aface
rilor 
lalte 
care 
tele

externe al Suediei, și cele- 
persoane oficiale suedeze 

au fost primite de președin- 
Consiliului de Stat.

CONVORBIRI OFICIALE
Luni dimineața, la Palatul Con- 

4) riliului de Miniștri au avut loc 
convorbiri oficiale între președin- 
tele Consiliului de Miniștri al 

9 Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul mi- 

- nistru al Suediei, Tage Erlander. 
V La convorbiri au participat 

Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Come
liu > Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Pompiliu Macovei, pre- 
ședințele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi- 

4) nistrului afacerilor externe, Va-

sile Răuțâ, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul României 
la Stockholm. Gheorghe Dobra, 
președintele Comisiei mixte ro- 
mâno-suedeze de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică, 
Tudor Jianu, directorul protoco
lului M.A.E., și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Suediei, baronul Cari Rappe, am
basadorul Suediei la București, 
Ole Jodahl, secretar general Sn 
M.A.E., contele Wilhelm Wacht-

meîster, directorul afacerilor po
litice în M.A.E., Olof Landenius, 
șeful protocolului M.A.E., precum 
și consilierii și experții care înso
țesc pe premierul suedez.

într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă, cei doi șefi 
de guverne au apreciat evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele 
două state, au discutat posibili
tățile de dezvoltare a colaborării 
multilaterale, precum și unele 
aspecte ale situației internațio
nale.

(Agerpres)
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ÎN CAMPANIA AGR/COLÂ

Activitatea în cîmp nu poate fi 
coordonată de la fereastra biroului

Condițiile de lucru în cîmp 
s-au îmbunătățit simțitor și în 
județul Olt. De cîteva zile se 
poate lucra cu întreaga forță 
mecanică de care se dispune la 
pregătirea terenului și la semă
natul culturilor din prima 
epoca, iar în zona de sud a 
început și semănatul porumbu
lui. Informările zilnice trans
mise la Direcția agricolă ne 
permit urmărirea concretă a 
activității, intervenția operativă 
din partea forurilor competente 
pentru redresarea unor situații 
necorespunzătoare care apar. 
Vineri seara, am urmărit harta 
campaniei din județul Olt și am 
reținut : în zona de activitate 
a întreprinderilor pentru me
canizarea agriculturii Vișina, 
Corabia, Caracal și Scomicești 
însămînțările din prima epocă 
s-au încheiat în multe C.A.P. 
iar alte cîteva sute de hectare 
au fost semănate cu porumb.

O singură excepție : în cele 11 
C.A.P. deservite de I.M.A. Mo- 
vileni, realizările raportate pri
vind pregătirea terenului și se
mănatului sînt mai mult decît 
modeste — zilnic sînt pregătite

• tu directorul de la I.M.A. 
Movileni, județul Olt, intr-un 

raid - ancheta la secțiile 
întreprinderii

numai 200 hectare iar ritmul 
însămînțărilor nu reprezintă 
nici 25 la sută din planificarea 
inițială. Adevăratele cauze le-am 
aflat abia cînd am mers la 
Movileni.

Reproducem cuvintele tova
rășului Nicolae Cercelaru, di
rectorul întreprinderii de me
canizare. „Nu se poate lucra. 
Terenul este greu. Am încercat 
de nenumărate ori și la arat și 
la discuit și Ia semănat dar de fie
care dată a trebuit sa ne retra
gem înxinfi (I?) de greutățile lu
crului. Cît ne privește, noi avem 
totul pus la punct. Tractoarele 
pornesc la prima sfoara, semăni- 
torile sînt reglate, noi dispu
nem de o capacitate mecanică 
ce ne permite ca în 10 zile să 
încheiem semănatul 
culturile. Avem 275 
circa 200 semănători 
executat însămînțări 
12 000—13 000 hectare și de arat 
4150 hectare. Timpul însă nu 
ne lasă...”

L-am invitat pe terv. director
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Hl-a)

la toata 
tractoare ji 
și avem de 
pe numai

^Zhnhete pe „portativa!**  
țesăturilor

Foto : FL. ROȘOGA | O relație modernă
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HOTĂRIREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI

privind generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salariilor 
muncitorilor și personalului tehnic-adminisira- 
tiv din întreprinderile industriale și Centrala 
industriei poligrafice, aparțihînd Comitetului de 

Stat pentru Cultură și firtă

Trafic intens in portul Constanța

De la începutul acestei luni, 
danele portului nostru maritim 
găzduiesc zilnic peste 30 de nave 
românești și străine, aflate sub 
operațiuni de încărcare-descăr- 
care. Cargoul românesc „Tu mu 
Severin” încarcă, pentru Liban, 
tractoare, excavatoare, dragi, di
verse materiale românești de 
construcții, iar nava „Amphi- 
thea”, sub pavilion cipriot, preia, 
de asemenea, un transport de ru
louri compresoare, tractoare, au
tocamioane, remorci, piese de

schimb. In timp ce pe cargoul 
„Brăila" se încarcă oțel, sîrmă, 
laminate și alte mărfuri pentru 
Uniunea Sovietică, de pe navele 
românești „Predeal", „Sinaia" și 
Pitești", „Plitvice", sub pavilion 
iugoslav, „Mercur" sub pavilion 
elen și altele, se descarcă mine
reuri de fier, magnezită, bumbac, 
conserve de pește și alte mărfuri 
pentru nevoile țării noastre.

CULTURA
(Agerpres)

CULUI DE MUNCA.
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Locul convorbirii : catedra de „Calculul probabilităților44 da 
la Facultatea de malematicâ, facultate unde Mircea Malița, 
ține în acest an un interesant curs, frecventat, excluzînd specia
liștii, de diplomali, filozofi, istorici. Deci, poate spre surprin
derea multora, interlocutorul nostru, autor al unor scrieri în 
domenii diverse — istorie*  literatură — practica activitatea 
universitara în plin domeniu al matematicilor.

Convorbire cu
MIRCEA MALIȚA

Viața universitară înregis
trează fenomene interesante, not, 
legate de formarea viitoruluf in
telectual. Intre acestea, un loc 
important îl deține conturarea 
și dezvoltarea personalității po
litice a studentului — efect 
firesc al unor profunde trans
formări în realitatea social-poli- 
tică a României socialiste în 
ultimii ani.

In contextul personalității 
multilaterale a studentului, care 
vizează domeniul științific, etic, 
psihologic, nivelul politic — cu 
alte cuvinte raportarea con
știentă a studentului cetățean la 
problemele politice — are o dez-

voltare continuă. Acest fapt e- 
aențial reprezintă condiția nece
sară integrării și participării 
tînărului intelectual într-un me
diu social, într-un univers de 
probleme și de fapte, care nu-i 
mai sînt necunoscute sau nein
teresante, ci au intrat în însăți 
condiția lui de a fi.

De altfel, formarea personali
tății politice a studentului nos
tru cuprinde două aspecte fun
damentale, indisolubil legate : 
pregătirea politică și atitudinea 
politică.

Nivelul atitudinii este, de fapt, 
o aplicare a nivelului de pre
gătiră politică, de Înțelegere

justă, tratare multilaterali a 
problemelor principale, în nu
mele cărora se desfășoară viața 
politică a patriei noastre.

Studenții găsesc în universul 
„almei mater" suficiente forme 
care să răspundă prompt și efi
cient la interesul lor pentru 
Însușirea principiilor funda
mentale ale politicii interne și 
externe a Partidului și statului

M1HAI DAN B1RLIBA 
student 

Universitatea București

(Continua™ tn pag. « (V-a)
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le violon d 
use ? După 
bănuim mai

I
I

I

— „Știința științelor” este pen
tru dv, ceea ce francezii numesc 
le violon din greș, a dona pasi- 

" ~ i lucrările publicate 
-----—- —i degrabă că acest Ioc, 
pe plan ol științelor, l-ar ocupa 
istoria.

M. M.: Materie primă pentru 
reflexia utilă profesiei mele, ori, 
dacă vreți, adjuvantul structurării 
gândurilor și actelor contempo
rane nri-1 dau atît istoria dar mai 
ales matematica. De fapt, nu fac 
decît să încerc în felul acesta 
o sinteză : îmbin profesia cu

vocația. Teoria relațiilor interna
ționale, ca și alte domenii, va 
ciștiga mult dacă va utiliza lim
bajul matematic.

— Homo matematicus poate fi, 
deci, și diplomat ?

M. M. : Firește. In afară de 
concretul lor, situațiile interna
ționale au o structură, care le 
face apte de a fi prinse în sche
me matematice. Orice poziție a 
unui partener poate fi surprinsă 
logic și matematic ; cunoașterea 
perfectă a acestei situații e utilă, 
în scopul rezolvării strict științi-

fice, atit matematicianului cît și 
cercetătorului relațiilor internațio
nale. Dar acest gen de cercetă
tor pentru a descifra prezentul, 
trebuie sa știe, firește, istorie. 
Și, mai ales, să înțeleagă ce ține 
dincolo de istorie; or, pentru 
aceasta trebuie parcurs un imens 
material istoric. Iată, așadar, 
promisiunea sintezei de care vă 
vorbeam...

— Cititorii revistei „Contem
poranul" au urmărit cu mare in
teres timp de 52 de 
cronicile anului 2 000 
deau nu numai omul 
ci și eruditnl literat; 
minted, și volumele 
„Repere", „Sfinxul". ____ _
lua un interviu la modă ar tre- 
huî sa vă întreb patetic : 
sînteți dumneavoastră. ______
Malița ?“ Sau poate mai degra
bă : „Unde sînteți dumneavoas
tră, în primul rînd ?"

M. M. î Nu cred să avem, ge-

sap tă mini 
care vi
de știință, 
ca, de al
de eseuri 
Dacă v-aș

„Cine 
Mircea

nerația de azi din țara noastră, 
un subiect mai pasionant decît 
construirea unei civilizații socia
liste. Sîntem o cultură modernă 
tlnără, deși cu vechi rezonanțe și 
semnificative experiențe istorice. 
Ea are, printre moștenirile ei, 
prețuirea noului și gustului ino
vării. Noul pentru școala la care 
aparțin este vechiul vis leibnizian 
de unificare a cunoașterii piin 
utilizarea unui instrument rațio
nal șt, dacă se poate, simbolic. 
Nu sînt multilateral. Dar subiec
tul meu se află la interferența 
mai multor discipline clasice și 
de aceea pentru a-1 numi re
curgem la numiri convenționale, 
ba chiar scolastice. Șiințele sfîr- 
șitului de secol n-au încă nume, 
chiar dacă au adepți. Dar, dat 
fiindcă nu eu sînt obiectul con
vorbirii, n-ați vrea să ne întoar
cem la subiectul ei ?

VIORICA TĂNASESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Popularizarea 
valorilor 
științifice

în rîndul tineretului
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Sub litiul : „Un imperativ educativ de prim 
ordin — popularizarea valorilor științifice în 
rîndul tineretului", ziarul nostru a publicat, în- 
tr-unul din numerele trecute, opiniile unor oa
meni de știința cu privire la modalitățile îmbu
nătățirii și intensificării activității de educare 
a tinerei generații în spirit materialist-științific, 
de formare a unui mod de gîndire și a unei

culturi științifice necesare viitorilor specialiști 
ai societății noastre socialiste. Dînd curs invi
tației noastre, numeroși activiști pe tărîm edu
cativ ne-au trimis sugestiile și părerile lor cu 
privire la unele aspecte ale problemei puse» 
în discuție. Publicăm, în rîndurile care urmea
ză, două din aceste scrisori, lăsînd deschise, în 
continuare, coloanele noastre dezbaterii acestei 
probleme de majoră însemnătate.

„CLUBURILE ACTUALITĂȚII"
51 unghiul piKipjiB șrimmia

Aspect panoramic al clădirilor noului Institut politehnic din București

Inițiativa ziarului „Scînteia ti
neretului" de a dezbate căile de 
îmbunătățire a educației științifi
ce cu contribuția unor cunoscuți 
oameni de știință, constituie, du
pă părerea mea, un prilej de bi
lanț și reflecții pentru organiza
țiile U.T.C. cu privire la activi
tățile proprii, la formele folosi
te pentru stimularea interesului 
tinerilor față de realizările știin
ței și tehnicii contemporane.

Ceea ce aș vrea să subliniez 
în rîndurile de față este cerința 
— cu totul imperioasă — ca 
activitățile de popularizare a va
lorilor științifice sa fie organizate 
ținindu-se seama permanent de 
gusturile și preferințele tinerilor, 
de interesul lor pentru anumite 
probleme.

în munca pe care o desfășu
ram în rîndurile tinerilor, dese
ori ni s-au făcut propuneri de 
prezentare a unor expuneri asu
pra unor probleme ce-i preocupă, 
propuneri ce ilustrau pregnant 
preocupările și interesul constant 
al tinerilor pentru cunoașterea 
realizărilor științei și tehnicii con
temporane. Astfel, numeroși tineri 
și-au exprimat in fața organiza
țiilor U.T.C. dorința lor de a cu
noaște probleme referitoare la cu
cerirea spațiului cosmic, la ener
gia nucleară și utilizĂrile ei, la 
oceanul planetar în viitorul ome
nirii, la noutățile tehnice în trans
portul din țara noastră și alte 
țări. De asemenea, ei doreau să

0 sursă de informare de prim ordin: PRESA
Aș vrea să mă refer la 

unele aspecte privind educația 
informarea științifică prin 

intermediul presei. Cred că la 
ora actuală presa de tineret și, 
in particular, revista „Știință 
și tehnică" ar putea răspunde 
la un nivel mai înalt cerințe
lor ce le stau în față, cores
punzător exigențelor tot mai 
sporite ale tinerilor în ' ceea 
ce privește prezentarea in
formației științifice. Formu
lez această pretenție pen
tru că mi s-a întîmplat 
uneori ca elevii mei să-și 
exprime nemulțumirea față 
de calitatea unor articole de 
popularizare apărute în pîesâ, 
față de nivelul uneori inadec
vat Ia care erau prezentate 
informațiile științifice.

Desigur, nimeni nu poate 
avea pretenția ca deschizînd 
xiarul să găsească adevărate 
conferințe de popularizare 
științifică. Dar, prin puterea și 
răspîndirea pe care o are 
cuvîntul tipărit, prin alegerea 
judicioasă a temei și, mai ales, 
a „tonului" în care este „or

La p/dnf*a  Foto t C. C1OBOATA

matică (clasa a VIIl-a). Tema : 
Probleme de sinteză (algebră, 
geometrie). Prezintă profesorul I. 
Ollvetto • 18,05 — Limba engle
ză. Lecția nr. 53 « 18,38 — Pentru 
copii „Telebotanicus". în cuprins 
cîteva curiozități din lumea vege
tală : „Plante-turiști**, „Flora cos
mică". „o seră la domiciliu", 
„Grădina fără sol“ • 19,00 — Te
lejurnalul de seară. — Publicitate.
• 19,30 —Zoo — Din viața anima
lelor • 20,00 — Film artistic :
„Vieți uscate" — producție a stu
diourilor braziliene « 21,45 De
sene animate • 22,05 — Vitri
na cu cărți « 22,20 — Artă plas
tică. Prin expoziții : Ion Gînju 
(plctură-graficfi), Vasile Varga 
(pictură) « 22,30 — Telejurnalul
cje noapte.

CASE DE CULTURĂ 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI • ..Dans și cîntec 
popular*' — spectacol prezentat de 
ansamblul folcloric ,,Doina" (Sala 
Mare, marți, ora 20,30). „Vogue 
— Gilbert Becaud. Soliști : Vera 
Micznic, Sergiu Cioiu. Bob Pa- 
raschlvescu ; Teatrul de cafenea : 
Spectacol „George Courtlln" (Stu- 
dent-Culb, marți, ora 20). A Ma
tematica — coordonată fundamen
tală a contemporaneității". Parti
cipă prof. univ. Imre Toth (Clu
bul Actualității, marți, ora 20,38).

CLUJ • Concert prezentat de 
corul Institutului politehnic ți 
orchestra de camarfi „Canta Na
poca" (Casa Universitarilor, marți, 
ora 20).

IAȘI a „Rembrandt" — prezin
tă asist, univ. G. Macarle (Clubul 
Artelor, miercuri, ori 20). • Con
cert de muzică ușoară — prezin
tă formația „Mefisto" (Sala de 
spectacole, miercuri, ora 28).

cunoască cit mai multe aspec
te despre cercetările și realizări
le românești în domeniul longe
vității, despre viața unor persona
lități științifice din țara noastră 
și de peste hotare, despre urba
nism și construcțiile anului 2000 
etc.

Analizînd aceste probleme 
ne-am dat seama că este necesară 
cuprinderea Iot într-un sistem 
închegat, intr-un ciclu de expu
neri sau lectorate care fie or
ganizate de Comitetele U.T.C. 
respective cu sprijinul unor per
sonalități de prestigiu. Dintre ma
nifestările de acest gen organiza
te în sectorul nostru, aș vrea să 
mă opresc la ciclul de expuneri 
cu caracter tehnico-științific ini
țiat de organizațiile U.T.C. de la 
Uzinele „Grivița roșie".

Ciclul de activități a cuprins 
teme ca : „Martiri ai adevărului 
științific'* *,  „Oceanul planetar in 
viitorul omenirii*,  „Primii pași 
spre lună", „Energia nucleară și 
utilizările ei“, „Vulcanii — feno
mene grandioase ale naturii". 
„Energia globului limitată și ne
limitată", „Televiziunea și teh
nica modernă", «Omenirea ți 
alimentații viitorului" și iî?de. 
Erpunerde an fost întețite de 
diapozitive, filme științifice și do
cumentare, ceea ca a contribuit 
la stimularea interesului tineri
lor.

chestrat*  un material de in
formare științifică — ca sd 
nu mai vorbesc de conformi
tatea datelor sale cu adevărul 
științific — presa poate aduce 
un aport substanțial la realiza
rea unei concepții științifice a 
tinerei generații. Un rol hotă- 
rîtor l-ar putea avea aici pre
zența în paginile ziarelor de 
tineret a opiniilor unor sa- 
vanți de prestigiu din știința 
românească, care ar putea pre
zenta tinerilor, la un nivel 
accesibil, cele mai interesante 
realizări ale științei și tehnicii 
contemporane. Prezentînd în 
cadrul unor pagini speciale, 
închinate popularizării știin
țifice, materiale de interes 
larg, s-ar realiza microexpu- 
neri pe teme științifice al că
ror public sd fie format din 
sute de mii sau chiar milioane 
de cititori.

Este cazul, cred, să semna
lez aici posibilitățile largi de 
perfecționare pe care mi le-au 
sugerat uneori elevi din școala 
noastră cu privire la unele 
apariții-ale revistei ,știința și 
tehnică". Se prezintă une

Derigur, că apreciind această 
activitate ca pe un bun început, 
nu putem negHia faptul că li
nele organizații U.T.C. întreprind 
încă puține acțiuni pentru edu
cația științifică a tineretului, 
nu folosesc un sistem închegat 
de activități, nu apelează la 
forme noi de stimulare a preo
cupărilor tinerilor pentru știință 
și tehnică.

Consider că, tu r iilor, pot fi 
organizate la Cotele de cultură 
ale tineretului fi In întreprinde
rile mari „Cluburi aht actualită
ții științifice ți tehnice" cărora 
sd le punem la dispoziție filme 
științifice ți documentare, cărți 
dpârute în cclecfule „Oameni de 
seamă", „Savanți de pretutin
deni", „Mari descoperiri" precum 
ți diverse reviste de popularizare 
a celor mai noi cuceriri ale țti- 
intei ți tehnicii.

în cadrul acestor cluburi se 
vor putea iniția, pe baza consul
tării tinerilor, lectorate sau ci
cluri de activități la care să in
vităm oameni de știință și cul
tură din municipiul București, 
care «ă ri<Ț-:3iâă la Htrebărde 

ti p-er- f 
din m ’*’e d-”?*  : ale ■’Ța
ței și te--;e-2.

ȘTEFAN IORDACHE 
locfritor ai secretarului 

Comitetului U.T.C„ sectorul 8 
Bucur ești

ori. In această revistă, ma
teriale de țtiință al căror 
nivel vizează mai curînd spe
cialistul de cit tîndrul citi
tor a cărui cultură științifică 
este abia în formare. Aceasta, 
probabil și dutr rir.f faptului că 
în România revista ar^xtită 
este sin^i.rjl org^n de presă 
specializat in tratarea ui»?r a- 
semenea probleme. De aceea, 
am considera ca binevenită o 
revistă de popularizare știin
țifică care să se adreseze ex
clusiv tineretului. In paginile 
ei, tinerii cititori ar putea 
găsi nuserve-fe materiale in- 
tereserte, de la prezentări — 
în HnsV.’jy! și ținuta grafică 
adecvate lor — ale celor mai 
recente și mai însemnate 
descoperiri științifice și reali
zări tehnice, la sfaturi și în- 
drur.dri pentru stimularea ac
tivităților practice.

Prof. SOFIA GEORGESCU 
Director educativ al Liceului 

nr. 32, București.

| • BUCUREȘTI

I« Siluete tot mai impună
toare se profilează distinct 
în noua ambianță arhitecto

nică a Capitalei : localul noii 
I Politehnici bucureștene. cea 

mai modernă construcție de 
acest gen din țară. în viito- 

(rul an universitar, studenții 
vor beneficia, aici, de o su
prafață totală de circa 
49 000 m.p. — o parte din 

I grandiosul edificiu care, în 
final, va cuprinde 580 de la
boratoare. 28 de amfiteatre, 

1130 de săli de proiecte si 
desen, 120 săli de curs, bi
blioteci etc. In anul 1£38 s-au 

I realizat, pentru învătămintul 
superior, investiții cu un vo
lum total de peste 253 mi
lioane lei, din care peste 57 

I milioane lei pentru dotarea 
cu aparatură și utilaje la ni
velul cerut de știința și teh- 

Inica contemporană. Circa 
100 milioane lei, adică peste 
40 la sută din volumul to
tal al investițiilor pentru 

| construcțiile universitare, au 
I fost alocate construcției 
1 noului local al Institutului 
I politehnic.

• Au intrat în faza finală 
pregătirile Jn vederea Co- 

Ilocviului national „Angaja
rea și responsabilitatea so
cială a studentului", organi
zat de comitetul U.T.C. al 

I Universității. La dezbateri, 
lint invitați reprezentanți 
din toate institutele bucure*-

MIC GHID 
COTIDIAN

NE CHEAMĂ 

PARCURILE
O dată CU p:-.me> T ’•

vec’' hi’î pr;JT.FW>i
rua »-•

e*  Ce _e
ofer*  ^-*9  ±1
e»4flcas -.na; ’ r - -

’ — 
MM >©» « •
-CtRn-.ix-.u' (care 2 » h de
poziția pubîl-uXii
catiani de peol
copertină) și „Libertății*  ■ 
M de bărci, cărora li se vor 
adăuga, In această săptăml- 
nă. încă 40). Ieri au fo«t „des
chise" — cum ie spune în 
termeni tehnici — încă două 
lacuri „23 August" cu 30 
de ambarcațiuni, îi „Herăs- 
triu". eu șase ambarcațiuni 
mari și peste 200 de bărcL

Duminică ie va deschide și 
Iacul „Floreasca", pe apele 
căzniia vor circula 80 de bărci 
și 2 vaporașe. Și o ultimă 
noutate : bucurertenilor Ii se 
vor pune la dispoziție. în 
anul acesta. 10 hidrobiciclete 
pe lacul Floreasca și tot aici, 
10 schiuri pe apă. Rămlne 
ca. In funcție de cerințe, să 
te mireucă atit numărul U Z.

VÎRSTELE OMULUI rulează 
la Republica (orele 1,10 ; 11,45 ;
14 ; 16,30 ; 11,45 : 21) ; Modem 
(orele 8.30 ; 11.45 : 14 ; 16,15 ;
13.30 ; 30,45). COMEDIANȚII ru
lează la Patria (orele 11 ; 14 ; 
17 ; 20). ADIO GRINGO ru
lează la Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : II.M ; 21) ; Bucu
rești (orele 8.49 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21). NOAPTEA E FĂCUTĂ
PENTRU A VISA, rulează la Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
11.30 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30). RĂUTĂCIOSUL
ADOLESCENT rulează la Victoria 
(orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45) ; Feroviar (orele 9 în conti
nuare 15,45 ; 18,15 ; 20.45) ; Melodia 
(orele 8,30 ; 11 13.30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45) . CĂLUGĂRITĂ ȘI COMI
SARUL rulează Ia Central (orele
1.45 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ;
19.15 ; 21). RECOMPENSA rulează 
la Lumina (orele 9 ; 16.30 ; In con
tinuare 18.45 ; 20,45). BECKET ru
lează la Doina (orele 11,30 ; lfi ;
19.30 ; program pentru copil (o- 
rele 9—10). UN BĂRBAT ȘI O FE
MEIE rulaază la Union (orele
11.30 ; 18,M), TAT/t (orele 20,30).
TOTUL PENTRU R1S rulează la 
Timpuri Noi (orele fl—21 în con
tinuare). PE PLAJELE LUMII ru
lează la Excelsior (orele S : 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Flamura
(erele fi ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30). LA EST DE EDEN rulează 
la Grivița (orele 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 
10 : 20,30) ; Miorița (orele 9.30 ; 12 ;
14.30 ; 17,30 ; 20). AVENTURILE
LUI TOM SAWYER . MOARTEA 
LUI JOE INDIANUL rulează la 
înfrățirea (orele 15,30 ; 19).
PIANELE MECANICE rulează 
la Buzești (orele 15,30 ; 18),
FIDELITATE (orele 20,30). PAȘA 
rulează la Dacia (orele 8,45—
16.45 în continuare ; 18,45 ; 26,45) ;
Volga (orele 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18; NM». PENTRU

tene șl din cele 15 centre 
universitare ale țării.

Gazdele vor prezenta cî- 
teva referate, axate, in prin
cipal, pe teme ca : „Istoric 
al preocupărilor studențești 
privind participarea la via
ta socială românească" ; 
..Responsabilitatea și inte
grarea socială a studenți- 
mii“ ; „Opțiune și vocație în 
alegerea profesiunii" ; „Di

NOUTĂȚI STUDENȚEȘTI
mensiunile personalității stu
dentului în contextul social 
actual" ; „Creație, originali
tate" ; ..Competență, decizie, 
responsabilitate" ; „Angaja
rea socială — datorie mo- 
ral-politică a studentului ce
tățean". Și-au anunțat parti
ciparea cu lucrări și stu
dent! din Iași, Cluj și Ti
mișoara.

• PLOIEȘTI
• Pentru studenții celui 

mai tlnăr centru universitar 
al țării, viitori specialiști al 
industriei noastre petroliere, 
va Începe. în curînd, cons
trucția unui impunător edi
ficiu : noul local al Institu
tului de petrol. In valoare 
da aproape 30 milioane lei.

ambar ea Hunilor cit și al... 
noutăților pe cara le vom o- 
feri cititorilor.

ȘT. GANESCU

La Fabrica de 
tiorapi București
Freeeaperw rraetortrOT 

•ettrt • se remunteă ?ov. 
ts< Im PatrvM. ăirt'torJ 
Flbri^ de oartpt — 
rern — « • a Jte pti ea 
•erfa*  • «etiafare Istr-o 
M atai îarțA g^uz-
W M MJ^cUeje 
kw. s-a ța aM
Mm! timp. prtu —.rea
•srtknantelor <-u riser*
prvduse eoE care vt- r;*»»  
fi gă>rte în comerț încă !n 
cursul lunii aprilie. Ca să în
cepem cu cei mai mici — 
dar, nu o dată, cei mal exi
gent! cumpărători ’ — vom 
menționa ciorapii-pantaloni, 
realizați din fire sintetice în 
patru modele, cu culori dife
rite. Tot la acest capitol va 
trebui să notăm ciorapii 
„trei sferturi" din fire sinte
tice In trei culori. In desene 
St modele deosebite.

Pentru adolescente și fe
mei am realizat patru mode
le noi de ciorapF din fire sin
tetice de filet. într-o bogată 
paletă de culori. Pentru băr
bați, vom oferi opt noi mo
dele de șoaete din fire de 
bumbac mercerizat și din fire 
sintetice. Intr-un larg evan
tai de culori și desene.

PENTRU TIIMIPUIL IDV. LIBIEI
COMEDIANȚII - 

un film cu Richard 
Burton, unul din 
„monștrii sacri" al 
cinematografului ac
tual, este actorul cu 
cea mai ridicată 
„cotă“ la bursa fil
mului internațional. 
A debutat în teatru 
încă din timpul stu
denției ; intră în ci
nema In anul lfiM. 
Devine, în scurt 
timp, unul din ca
petele de afiș ale 
Hollywoodulul și o 
personalitate cele
bră în cinematogra
ful mondial.

La noi este cunos
cut din filmele 
Noaptea Iguanei, 
Cleopatra, Privește 
înapoi cu mime, 
Becket. ÎI revedem 
astăzi In Comedian- 
ții lui Peter Glenvi
lle, după cunoscutul 
roman social al en
glezului Graham 
Greene.

După cum se știe, R. Burton, 
joacă, în majoritatea filmelor, în 
compania soției sale Liz Taylor.

Din filmele sale mal amintim : 
Scorpia îmhlfnzlti, Doctor Faus
tus, Pasărea nisipurilor. Filmul
rulează la Patria, orele 17 ; 20.

TNCA PUȚINI DOLARI rulează 
la Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 : 18,15 ; 20,30) ; Giulești (orele
15,30 ; 1B ; 20,30) ; Rahova (orele
15,30 ; 18), MESTEACĂNUL (ore
le 20,30). PRINȚESA rulează Ia 
Unirea (orele 18 ; 20,38), PAGINII 

această clădire, cu o supra
față totală de peste 10 000 mp, 
va cuprinde spatii pentru în- 
vățămînt teoretic, săli de 
cursuri și seminarii, un corp 
de laboratoare „ușoare" •— 
chimie fizică, tehnologie etc 

— și un altul cu laboratoare 
„grele" — utilaj petrolier și 
altele. Se are în vedere da
rea in folosință a primelor 
capacități încă în anul vi

itor, urmînd ca localul să fie 
complet gata la 1 octombrie 
1971, o dată cu deschiderea 
anului universitar.

• CLUJ
• lncepînd de sîmbătă, 

Casa Universitarilor și Casa 
de cultură a studenților găz
duiesc, zilnic, festivitățile 
celei de a IV-a ediții a con
cursului de creație și a fes
tivalului „Primăvara studen
țească" — manifestare artis
tică de amploare a vieții uni
versitare clujene. în deschi
dere, au evoluat ansamblul 
folcloric al centrului univer
sitar ?i invitați din Copen
haga — corul studențesc 
„Unge Akademikeres Kor“. 
In întrecerea formațiilor ar
tistice din institute, au pre
zentat spectacole formații de 
teatru și ansambluri de es
tradă ale I.M.F., ale Univer
sității ..Babeș-Bolyal" si ale 
Politehnicii.

D’ale 
călăto

rilor

KUMEROV (orele 15,30). RIO BRA
VO rulează la Lira (erele 15,30 ;
19) ; Vitan (orele 15,36 ; 19). CASA
MAMEI NOASTRE rulează în 
Drumul Sării (orele 15 ; 17,30).
PE TEREN PROPRIU rulează la 
Cotroceni (orele 15,30 ; 18). MONT
PARNASSE 19 (orele 20,30). FELD- 
MAREȘALA rulează la Crîngași 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.30) ; Progresul 
(Orele 15,30 ; 13). DRAMA CIO- 
C1RLIEI (orele 20,30). RISCURILE 
MESERIEI rulează la Floreasca 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Gloria (orele : 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 : 20,30). ROLLS
RAYCE-UL GALBEN rulează la 
Viitorul (orele 15,30 : 18), ȚAR Șl 
GENERAL (orele 20.30), Popular 
(orele 15.30 ; 18), DRUMURI (ore
le 20,30). TATA DE FAMILIE ru
lează la Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 
13,20 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; Arta (ore
le 9.30—15,45 în continuare : 10 ; 
20,15). UN OM PENTRU ETER
NITATE rulează la Moților (orele
15.30 : 19). EXPRESUL COLONE
LULUI VON RYAN rulează la 
Munca (orele 16 ; 18). AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE (orele
20) . VERA CRUZ rulează la Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). CRI
MA ÎN STIL PERSONAL rulează 
la Tomls (orele 9—13 în continua
re 16 ; 18,15 ; 20,30). BUNĂ ZIUA, 
CONTESA rulează Ia Flacăra (o- 
rele 15,30 ; 18), NU UITA... GARA 
LUGOVAIA (orele 20,30). URLE
TUL LUPILOR rulează la Feren
tari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). MADE 
IN ITALY rulează Ia Pacea (ore
le 15,30 ; 18 ; 20.15). NOAPTEA E 
FĂCUTA PENTRU A VISA 
(15—16 aprilie) VÎRSTELE OMU
LUI (18 aprilie). COMEDIANȚII 
(19—20 aprilie) rulează Ia Sala Pa
latului.

Azi, ansamblul Institutului 
politehnic prezintă spectaco
lul muzical-satiric „A fost 
odată... un student". Mîine, 
vor putea fi urmărite for
mațiile de teatru ale Casei 
de cultură — „II" și „Pan- 
tomimă", spectacol în două 
părți, de Radu Țuculescu, 
student ; „Picnic pe cîmpul 
de luptă", de Fernando Ar- 
rabal ; „Ultima oră", de 
Mihai Sebastian. De aseme
nea, în cadrul unei „seri de 
creație" sînt prezentate pu
blicului producții literare și 
muzicale studențești.

• TIMIȘOARA
• „Orizonturi studențești", 

ediția 1969, a concursului de 
creație organizat, pentru 
studenții timișoreni, de co
mitetul U.T.C. al centrului 
universitar și casa de cultură 
a studenților, este închinat 
celei de a XXV-a aniversări 
a Eliberării patriei și celui 
de al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român. 
Tema concursului : „Din 
viața tineretului și studen
ților patriei noastre în anii 
puterii populare". Sînt invi
tați la o colegială „între
cere" studenții creatori de 
literatură (poezie, proză, 
dramaturgie, critică, scena
rii de film, cuplete, librete 
pentru spectacole de estradă 
etc), muzică (prelucrări din 
folclor, ușoară, corală, sim
fonică). pictură, grafică, 
sculptură, film și fotografie. 
Cele mai bune lucrări vor 
fi premiate, expuse In ca
drul unei expoziții omagiale, 
sau vor intra In repertoriul 
cultural artistic studențesc.

I

I

I 
I

Fotegrafla de mii sus reprezintă unul din 
— cum să Ie spunem ? — refugiile acoperite, 
pentru călătorii care așteaptă sosirea auto
buselor in stațiile I.T.C. Din păcate, această 
imagine este reprezentativă pentru multe 
refugii de acest fel din orașul Constanța : 
geamuri sparte, noroi în locul pardoselii 
cetățeni care preferă să aștepte în „aer liber".

r. s.

MARȚI 15 APRILIE 1969

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA, ora 19,30 ; Teatrul 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
O SCRISOARE PIERDUTA, ora
19,30 ; (Sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI, ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : NICNIC, ora 20,00 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dul Schitu Măgureanu): D-ALE 
CARNAVALULUI, ora 20,00 ; 
(Sala Studio) : PHOTO FINISH, 
ora 20.00 ; Teatrul Mic i IERTA
REA, ora 20,00 ; Teatrul „C. I. 
Nottara* 4 (B-dul Magheru) t LA 
CIORBA DE POTROACE, ora
19,30 ; (Sala Studio) : FEDRA, ora 
20,00 ; Teatrul Giulești : MARTO
RII SE SUPRIMĂ, ora 19,30 ; In
stitutul I.A.T.C. : GEMENII, ora
19,30 ; Teatrul Țăndărică (Sala din 
Calea Victoriei) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA, ora 17.00 ; (Sala din str. 
Academiei) : A FUGIT UN TREN, 
ora 17,00 ; Teatrul satiric muzical 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19,30 ; (Sala din Calea Victo
riei) : FEMEI, EFMEI, FEMEI, 
ora 19,30 ; Teatrul de Estradă „Ion 
Vasilescu" : HANUL MELODII
LOR POPULARE, ora 20,00 ; Cir
cul de Stat : SELECȚIUNÎ DE 
PRIMĂVARĂ, ora 19,30.

MARȚI 15 APRILIE 1969

• 17,30 — Telex TV. • 17,35 — 
Pentru elevi consultații la mate

Anunț
OFICIUL NATIONAL D» 

TURISM „CARPATI" și UNI
UNEA ASOCIAȚIILOR STU
DENȚILOR DIN ROMANIA 
organizează in perioada 5—18 
mai a.c., la Casa de Cultură a 
studenților din București, vi
zionarea formațiilor studen
țești de muzică ușoară din 
toate centrele universitare, In 
vederea ATESTĂRII ți AN
GAJĂRII pentru susținerea In 
timpul vacanței de vară a pro
gramelor artistice în stațiuni
le balneo-climaterlce șt de o- 
dihnă de pe litoral și de la 
munte.

Înscrierile se fac zilnic la 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Bucu
rești, Calea Plevnel nr. 71, 
pină la data de 25 aprilie a.c.

Informații suplimentare pri
vind înscrierea pentru atesta
re șl angajare ae pot obține la 
telefon 14 56 06, zilnic între o- 
reie 10—14.

MIHAIL STERIADE 
la 65 de ani

Poetul Mlhall Sterlade. sta
bilit în 1929 în Franța, iar din 
1955 In Belgia, a împlinit, ]a 
12 aprilie a.c., 65 de ani de 
viață și 40 de ani de rodnică 
activitate pusă în slujba pro
pagării culturii românești pes
te hotare.

Director fondator al Instltu- 
tnlni particular de limbi șl 
literatură română „Micbel E- 
mlneico- din Bruxelles și dl- 
reeter editor al periodicului 
bilingv „Le journal roumain 
des poetes", primul ilar din 
Belgia care apare In limba 
română, Mlhall fiUrlade este. 
In același timp, un talentat 
poet și traducător, precum șl 
un distins conferențiar și om 
de cultură. Intre anii 1923—196G 
a puhlicat 13 volume de poezii 
în limbile romini, franceză și 
neerlandeză. A tradus in lim
ba franceză din creația lui E- 
mfnescu, Blaga, Arghezl. Bar
bu, Bacovia ș.a., fiind, la rln- 
dul său, tradus în mal multe 
limbi, o atenție deosebită a 
acordat-o Miball Sterlade ti
nerel generații de scriitori ro
mâni.

Motive suficiente, desigur, 
pentru ca tineretul, la rîndul 
său, să-i închine un gînd bun, 
la această a 65-a aniversare 
a sa.

N. BALTAG
Notă : Reproducem pentru 

cititorii noștri una din coper- 
țile volumelor publicate in 
străinătate de Mihail Sterlade.
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Comitetului Central al Uniunii Tineretului
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Comunist către toate organele și organiza
țiile U.T.C., către toți tinerii patriei, cu privire
la aniversarea a 25 de ani de la eliberarea

României de sub jugul fascist

'i Economisirea materiilor prime ți a materialelor, 
9 în special a metalului, creșterea coeficientul ni de 

folosire a acestuia se înscrie ca un*  dintre pro
blemele de importanță deosebită pentru economia 
națională constituie o sarcină permanenta ■ tu
turor unităților consumatoare de metal din țara 
noastră. Iu condițiile în care în acest an itocurile 
de materii fi materiale an fost stabilite în limitele 
restrinse ale necesarului real, mobilizare*  tuturor 
forțelor pentru a evita risipa de materii p mate- 

est*  obligatorie la toate nivelele de

•ii
• ’» forțe . 

\ riale est 
\ referința.

(Urmare din pag. I)

Organizațiile U.T.C. din în
treprinderile agricole de stat 
și de mecanizare a agriculturii, 
din cooperativele agricole de 
producție, comitetele comuna
le U.T.C. vor mobiliza tinerii 
muncitori, mecanizatori, ingi
neri și tehnicieni, toți tinerii 
și tinerele care lucrează pe 
ogoarele patriei pentru reali
zarea la timp și în cele mai 
bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole, în vederea ob
ținerii unor recolte cit mal 
mari, creșterii susținute a pro
ducției vegetale și animale, 
pentru asigurarea industriei 
cu materii prime, a populației 
cu produse agroalimentare.

Comitetele U.T.C. din. școli 
și facultăți își vor spori efor
turile în vederea mobilizării 
tuturor elevilor și studenților 
la însușirea temeinică a cu
noștințelor, contribuind, ală
turi de cadrele didactice, ia 
continua ridicare a procesului 
instructiv-educativ, la întări
rea disciplinei școlare și uni
versitare, pentru formarea 
multilaterală a viitorilor spe
cialiști în spiritul unei înalte 
responsabilități sociale, pe 
măsura exigențelor dezvoltă
rii impetuoase a țării noastre 
pe drumul socialismului și co- 
mun^^iului.

Obiectivele pe care șl le-au 
stabilit organizațiile județene 
ale U.T.C. înscriu în tradiția 
muncii voluntar-patriotice noi 
prilejuri de afirmare a vred
niciei de atîtea ori 
a tinerel generații.

Comitetul Central 
nil Tineretului
cheamă organizațiile U.T.C., 
sutele de ml! de tineri de pe

dovedită

al Uniu-
Comunist

Întreg cu prins nl țării să par
ticipe cu tot elanul șl energia 
lor la lucrările de pe marile 
șantiere naționale ale tinere
tului pentru înălțarea unor 
importante obiective indus
triale și edilitare, pentru 
construirea de drumuri șl șo
sele, a unor mari sisteme de 
irigații, la lucrările de împă
duriri. și refacerea fondului 
forestier, de întreținere a pă
șunilor, la stringerea în timp 
optim a roadelor cîmpiilor 
patriei, la înfrumusețarea și 
gospodărirea orașelor și sate
lor, la colectarea metalelor 
vechi.

Organizațiile U.T.C. vor ini
ția ample acțiuni politice, cul
turale, artistice, întîlniri ale 
tineretului cu activiști de par
tid și dc stat, eu participanți 
la insurecția armată, la războ
iul antihitlerist, în sprijinul 
cunoașterii de către tineri a 
istorici, patriei, a tradițiilor de 
luptă și muncă eroică ale po
porului, ale clasei noastre 
muncitoare, a drumului stră
bătut de poporul român sub 
conducerea partidului în cons
trucția socialismului, a poli
ticii interne și externe a par
tidului și statului nostru, în
chinată înfloririi șl prosperi
tății României socialiste.

Comitetele județene, muni
cipale, orășenești ale U.T.C., 
toți tinerii de la orașe și sate 
sînt chemați să participe ac
tiv la acțiunile inițiate de că
tre organizațiile de partid în 
cinstea celei de a 25-a ani
versări a eliberării patriei, să 
întreprindă în colaborare cu 
alte instituții, organizații de 
masă și obștești manifestări 
culturale, artistice, expoziții, 
concursuri și festivaluri artis
tice.

I I

(BREVIAR ECONOMIC 1I

I
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I
I
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« IN ULTIMELE ZILE RITMUL SEMĂNATULUI ȘI CELOR
LALTE LUCRĂRI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ S-A INTENSIFI
CAT. Mecanizatorii, țăranii cooperatori șl lucrătorii din întreprin
derile agricola de stat depun eforturi pentru a recupera cit mai 
mult din întîrzierea provocată de condițiile nefavorabile. El și-au 
concentrat mijloacele pentru a termina în cîteva 2ile semănatul sfe
clei de zahăr, al floril-soarelul șl celorlalte culturi " 
rioadă.

lată unele rezultate primite în seara zilei de 13 
Copslliul Superior al Agriculturii: întreprinderile 
au însămînțat 78 la suta din suprafețele prevăzute 
din această etapă, iar cooperativele agricole B7 la____ _ ______v.
proporție au semănat cooperativele și sfecla de zahăr. In județele 
Brăila, Hunedoara, Olt, Salu Mare șl Teleorman s-a și terminat 
această lucrare, Iar în județele Arad, Bihor, Bistrlța-Năsăud, Con
stanța, Sălaj, Timiș se apropie de sfîrșit. Suprafețe mal mari au 
mal rămas de însămînțat în județele din Moldova, unde condițiile 
s-au menținut nefavorabile pînă în ultimele zile. Iar în prezent se 
folosesa din plin mijloacele la însămînțărl pe terenurile pe care 
se poate lucra.

Floarea-soarelul a fost Tnsămlnțată în întreprinderile agricole de 
stat pe 73 la sută din suprafața planificată, Iar tn cooperativele 
agricole pe 53 ia sută. In unitățile de stat din trustul Timișoara, ca șj .------------------------ ----- ---- .... --------------------
Și 
a

în cooperativele din Județul Dolj, lucrările se apropie de sflrșft. 
pentru această cultură există suficiente posibilități da terminare 
semănatului în cîteva zile.

I
I
I

• LA REȚEAUA UNITĂȚILOR DE INDUSTRIE LOCALA A MU
NICIPIULUI FOCȘANI S-A ADAUGAT O NOUA SECȚIE SPECIA
LIZATA IN ECHIPAMENTE METALICE pentru autocamioane, des
tinate transportului de mărfuri în vrac. Acestea sînt de forma unor 
containere care se montează în locul caroseriei autovehiculului. în
treprinderea din Focșani a Înzestrat noua secție cu o linie tehno
logică complexă, care permite realizarea mai multor tipuri de echi
pamente de acest fel.

I

forme, a tinerilor lucrători 
ș.a.m.d.

de echipă și maiștrilor din 
turnătorie „După două luni — 
continuă tovarășul Țintea — 
s-a observat că procentul de 
rebuturi a scăzut cu 5—6 la 
sută."

Inițiativa presupunea, însă, 
o continuă urmărire de către 
șefii de echipe, dc către șeful 
de secție, de maiștrii de 
schimb. Urmărire care nu s-a 
realizat decît o perioadă foarte 
scurtă de timp, motiv pentru 
care, în prezent, pierderile din 
rebuturi acoperă cu mult sa
lariile controlorilor trecuți în 
producție, odată cu aplicarea 
inițiativei la turnătoria 
oțel.

zațiile de tineret trebuie să-și înscrie contribuția 
lor în acțiunea eficientă de raționalizare a consu
mului de materii prime și materiale, să militeze 
pentru eliminarea factorilor ce generează pier
derea a importante valori materiale sub formă de 
rehuturi, sa preîntîmpine cazurile de depășire a 
consumurilor specifice.

Prapunîndu-și iă reflecteze modul în care 
aceasta problemă se află în atenția organizațiilor 
de tineret, a comitetelor U.T.C. din întreprin
deri, ziarul nostru publică, în rindurile de mai 
jos, s anchetă întreprinsă recent la Uzina „Vul
can", una din unitățile industriale importante ale 
Capitalei.

★
O discuție cu tinerii ne pri

lejuiește și alte constatări re
feritoare la cauzele care de
termină creșterea procentului 
de rebut. Să ascultăm, de 
pildă, ce spun cîțiva dintre 
aceștia.

Gh. Ungureanu: — De cînd 
am venit a trebuit să ne pro
curăm noi sculele, nimeni nu 
ne ia în seamă cînd Ie cerem 
să ne dea măcar un set com
plet de scule. Măcar pentru 
început.

Ion Vișoiu: — De o sâptă- 
•mînă cer la magazie calibre și 
nu găsesc. Trebuie să verific 
niște piulițe M-36 și n-am 
la cine să cer. Trebuie să 
fac din ochi.

Nicolae Voinea : — Dacă 
la turnătorie piesele vin 
adausuri mari de prelucrare 
tragem tare pentru a ne în
cadra în normă, obosim ma
șinile, iar de măsurat... nu 
prea mai avem timp.

Dumitru Alexandru : — Du
pă ce că au ținut mașina o 
lună și jumătate în reparații, 
nici n-au reparat-o ca lumea. 
Azi am stat și m-am uitat Ia 
ea vreo 3 ceasuri, iar piesele 
pe care le-am făcut nu-s bune.

Neîndoielnic, ascultînd pă
rerile celor cu care am stat de 
vorbă, relevînd doar o parte 
din noianul de factori ce con
cură la sporirea, în acest an, 
în comparație cu anul 1968, a 
procentului de rebut la Uzina 
„Vulcan", nu este prea greu să 
stabilim că afirmațiile con
form cărora „tinerii — în spe
cial acei absolvenți de acum 
2—3 ani — nu reușesc să se 
integreze în ritmul producției 
(aceștia fiind și cei care re- 
butează cel mai mult), poartă 
în ele o mare doză de adevăr.

Adevăr de care nu sînt 
străini nici conducerea între
prinderii, a secțiilor de pro
ducție, nici organizația U.T.C. 
din uzină, maiștrii. Dar nu-i 
suficient sa constați cauzele ; 
trebuie luate măsuri eficiente 
pentru înlăturarea lor. Lai 
Uzinele „Vulcan" n-a fost de
pășită prima fază. Căci nive
lului scăzut de calificare — e- 
lementul cu ponderea hotărî- 
toare în sporirea volumului 
producției rebutate — nu i s© 
răspunde prin măsuri hotă- 
rîte și eficiente a căror me
nire să fie lichidarea (sau cel 
puțin micșorarea) pierderilor 
din rebuturi. Și, o primă mă
sură constă, indiscutabil, în 
acordarea unei atenții sporite 
integrării tinerilor în procesul 
de producție, ridicării niveiu- 
lui lor de pregătire profesio
nală prin formele de califi
care bine cunoscute. Nivelului 
de pregătire scăzut al unei ca
tegorii destul de mari de ti
neri lucrători se adaugă și ne
glijența, uneori voită, a maiș
trilor și șefilor de secții în ce 
privește acordarea asistenței 
de orice fel lucrătorilor mai 
tineri.

Este, credem, timpul ca pro-4 
blemele — doar în parte re-« 
date în cuprinsul acestui ar*  
ticol — să facă obiectul unor 
dezbateri fructuoase din par
tea conducerii uzinei, a tutu
ror factorilor răspunzători, 
dezbateri a căror menire să 
fie ridicarea pe o treaptă su
perioară a eficienței activității 
productive a uzinei și pe a- 
ceasta cale — a lichidării ne
întârziate a pierderilor din re
buturi.

PETRU G. BRATU

i

»

•

•»

i re ie rin ța.
Avind sarcina aă ie ncnpe ca tontă seriozități L.-. "" •" ~

Uniunea Tineretului Comu- 
nist va colabora cu Consiliul * 
Central al U.G.S.R., cu Comi
tetul de Stat pentru Cultura ț» 
și Artă, la organizarea con- " 
cursului cenaclurilor literare 
a expoziției pe țară a artiștilor a 
fotoamatori de la orașe și sate. 
a primului festival republican 
al cineaștilor, a expoziției de A 
artă populară, * concursului 
al IX-lea al formațiilor mu
zicale și coregrafice de ama- A 
tori. In colaborare cu Minis- w 
terni învăț ămintulni vor fi 
organizate concursuri cultura- 
le și artistice, destinate elevi- V 
lor din licee, școli profesiona
le și școli de specializare post- 
liceală. împreună cu consiliile W 
sindicale, inspectoratele șea- 
lxre șî organele locale ale 
Consiliului Național pentru W 
Educație Fizica și Sport vor 
fi inițiate acțiuni sportive, ga 
concursuri, ștafete ale tine-" 
re tu Iul 
pentru 
excursii 
gate de 
de războiul antihitlerist, 
marile obiective înălțate 
anii aocialismnlui.

Comitetnl Central al Uniu- 
nil Tineretului Comunist își 
exprimă convingerea că toa- A 
te organele și organizațiile ™ 
U.T.C.. toți tinerii patriei — 
români maghiari, germani și A 
de alte naționalități — vor în- * 
tîmpina eea de-a 25-a aniver
sare a eliberării cu noi fapte A 
de muncă ți eroism cotidian. 
aporindu-și eforturile pentru 
înfăptuirea programului desă
vârșirii construcției socialiste 
în România, a contribuției ță
rii noastre Ia triumful socia
lismului în lume, la asigura
rea securității șl păcii în 
lume.

sportive, ga 
Je tine- "

Biroul de Turism 
Tineret va organiza a 
la locurile istorice le- " 
insurecția irnuli

1*  
in

de economisirea de metal în întreprinderi, organi-
/X/X/X/X/X/X^^ZX/X/X/Xa' de

— Ceea ce a condus la creș
terea exagerată a consumului 
de metal în întreprinderea 
noastră — este de părere tova
rășa’ ing. Ilie Năcuță — sînt 
pierderile materiale contabili
zate sub formă de rebuturi.

Datele statistice, situațiile 
financiar-eonlabile ale uzinei 
.Vulcan", unde ne aflăm, con
semnează, la sfîrșitul anului 
trecut, la capitolul „pierderi 
din rebuturi", 4 281 8M lei. La 
eare se adaugă, după primele 
de ui luni ale anului curent, 
incă 228 MB lei (sumă ce re
prezintă. pentru aceeași pe
rioadă, 34 la sută din depăși
rea prețului de cost).

Trebuie să amintim, de aae- 
menea, că după numai 2 luni 
de la începutul lui ’69, volu
mul pierderilor din rebuturi a 
sporit, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, de 
1J2 ori. devansînd. în același 
timp, ritmul de creștere * pro
ducției globale eu peste 2 la 
sută.

Cu alte cuvinte, dacă avem 
în vedere doar cantitatea de 
metal rebntată, pînă în pre
zent. uzina ar fi putut fabrica, 
in plus, 18 cazane de 18 tone 
— aburi h. (In greutate de 
33.5 tone) sau 45 de unități de 
pompaj, de 7 tone.

DE'CE SÎNT VINOVAȚ1 
TINERII-

Din discuțiile cu tovarășul 
Victor Menghel, de la serviciul 

V control, normare și salarizare 
a reieșit că una din cauzele 

• care conduc la rebuturi este 
slaba calificare, lipsa de inte
res pentru atragerea la una 

• din formele de ridicare a pre
gătirii profesionale a tinerilor 
muncitori.

că totul pleacă
scăzută

— Consider 
de la preocuparea 
pentru calificare, r.e spune to
varășul Menghel. Nu numai că 
tinerii nu sînt atrași în sufi
cientă măsură la cursurile de 
ridicare a calificării, dar chiar 
atunci cînd „fac primii pași", 
adică in momentul cînd se an
gajează pentru prima dată în 
urină, șefii de echipă, maiștrii.

lecții 1 ■ aceste cursuri cu 
5—45 participanți.

Este o realitate că, oricît ar 
fi de pregătit tinărul cînd ter
mină școala profesională, ori- 
cit de bine ar stăpîni cunoș
tințele teoretice, contactul cu 
practica, cu viața uzinală îl 
pune în fața a numeroase di
ficultăți — pe care, fără un 
ajutor eficient, continuu, din

CÎND SECRETARUL 
COMITETULUI U.T.C.

VORBEȘTE DOAR 
DESPRE EXCURSII...

I-am «dresat tovarășului 
Dumitru Dragu, secretarul 
Comitetului U.T.C. din uzină, 
următoarele întrebări :

1). Dacă știe cîți din tinerii

UN DOMENIU

DE INTERVENȚIE 
OPERATIVĂ,

DE CAUTARE
CONTINUĂ:

de 
le

de 
cu

FOLOSIREA
RA TIONALĂ

A METALULUI
șefii de secții nu Ie dau aten
ția cuvenită, procesul inte
grării profesionale desfășu- 
r in du-se anevoie, cu multe 
hop uri.

— Preocuparea scăzută pen
tru calificarea acestor tineri, 
este de părere și tovarășul 
inginer Florin Lăzarescu, șe
ful grupei control-turnătorie, 
rezidă și în aceea că nu se 
Interesează aproape nimeni de 
participarea lor la 
de ridicare a calificării, 
multe ori eram nevoit să țin

cursurile
De

Oltenia -Podari

(Agerprea)

aprilie de către 
agricole de stat 
pentru culturile 
sută. In aceeași

din această pe-

Craioca. Combinatul de zahăr fi

partea conducerii uzinei, a 
maiștrilor și șefilor de echipă 
Ie depășesc greu. Este de ne
înțeles cum de acceptă facto
rii răspunzători o atare stare 
de fapt, cum de nu controlează 
modul în care se desfășoară 
cursurile, nivelul calitativ al 
acestora, tematica ? Cum de 
nu observă nimeni numărul 
neînchipuit de mic al partici- 
panților, climatul de neserio
zitate în care ele se desfă
șoară ? Aceasta, cu atît mai 
mult, cu cit de multe ori, lec
torul este acela care trebuie să 
facă mobilizarea cursanților. 
să umble după ei prin secții.

Lucrurile nu se opresc însă 
aici. în cele ce urmează ne 
vom opri asupra altor factori 
ce mențin la un nivel ridicat 
volumul producției rebutate.

O INIȚIATIVA 
CARE A SUCOMBAT 
DUPĂ DOUA LUNI

In sectoarele calde ale 
nei, știe oricine, se produc 
mai multe rebuturi. De 
necesitatea stabilirii unor 
suri 
care să

uzi- 
cele 
aici, 
mă- 

tehnico-organizatorice 
„frîneze" procesul 

pierderilor materiale,, care să 
asigure creșterea indicelui de 
folosire a materiilor și mate
rialelor, a metalului în speță.

— O astfel de acțiune am 
întreprins și noi la turnătoria 
de oțel, încă din 1967 — ne 
spune adjunctul șefului servi
ciului C.T.C., tovarășul inginer 
Dumitru Țintea.

In ce constă ea ? Tn elimi
narea controlului interfazic în 
procesul de turnare, sporind, 
în acest mod, atribuțiile și răs
punderea muncitorilor, șefilor

uzinei produc rebuturi sau 
sînt „sub normă".

2) . Dacă a controlat, măcar 
o singură dată, modul cum se 
desfășoară cursurile de cali
ficare și ridicare a calificării, 
dacă a mobilizat, prin activul 
U.T.C, din uzină, tinerii la 
aceste cursuri.

3) . Dacă a urmărit cum se 
repartizează sarcinile de pro
ducție tinerilor abia sosiți în 
uzină, dacă aceștia sînt spriji
niți în suficientă măsură de 
maiștri, de șefii de echipă și 
șefii de secții să se integreze 
rapid și fără multe dificultăți 
în ritmul producției uzinale ?

Reproducem răspunsul :
— în ultimul timp ne-au 

solicitat mai mult problemele 
excursiilor. In fond, nu noi 
trebuie să urmărim rebuturile 
și pe cei care nu se încadrează 
în ritmul normal al produc
ției.

Am reținut, din-discuțiile cu 
tovarășul inginer Florin Lăză- 
rescu, că de calificarea tinere
lor, de perfecționarea cunoș
tințelor lor profesionale nu se 
ocupă aproape nimeni. Oare, 
aici nu poate întreprinde ni
mic organizația U.T.C. ? Dacă 
ne-am referi doar la un sin**  
gur aspect — acela al asigu
rării prezenței tinerilor la 
cursuri, credem că am putea 
defini una din laturile activi
tății practice a muncii ce ar 
trebui s-o desfășoare comite
tul U.T.C. din uzină, organiza
ția de tineret. Ca să nu mai 
amintim de posibilitatea efec
tuării unor sondaje privind 
tematica, conținutul și nivelul 
lecțiilor predate, selecția ca
drelor chemate să răspundă 
de pregătirea, prin aceste

(Urmare din pag. I)

INFUZIE DE SPIRIT GOSPODĂRESC ÎN
ORGANZAREA LOCULUI DE MUNCA
• UNA DIN MULTIPLELE MODALITĂȚI FOLOSITE DE ORGA
NIZAȚIA U.T.C. DE LA UZINA DE PRELUCRARE A MASELOR 
PLASTICE DIN BUZĂU, PRIN CARE S-A OBȚINUT ÎNDEPLINI
REA DE CĂTRE TOȚI TINERII A NORMELOR DE PRODUCȚIE

Organizarea locului de muncă 
a mai constituit, recent, tema u- 
nora din materialele noastre. 
Constatările de acum vin să la 
completeze pe cele precedente și 
să ofere cîteva instrumente de 
lucru în abordarea problemei e- 
nunțate. Elementele particulare 
le luăm din activitatea comitetu
lui și a organizației U.T.C. de la 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău.

Aici organizarea locului de 
munca a intrat în cîmpul vizual 
al comitetului U.T.C. indirect, 
prin analiza cauzelor care au con
tribuit la nerealizarea normelor 
de către unii tineri.

— Cazuri mai frecvente, ne 
spune Constantin Țițeica, secre
tarul comitetului U.T.C., au fost 
semnalate în sectorul ștanțe. Nu 
am stat prea mult pe gînduri și 
am organizat un raid-anchetă 
pentru a cunoaște toate aspecte
le de aici, astfel încît să putem 
trage concluziile necesare în ve
derea luării unor măsuri împreu
nă cu conducerea secției respec
tive. Constatările pe viu au fost

făcute de membru comitetului 
U.T.C. care, aproape în totalita
te, sînt cadre tehnice de o înal
tă calificare.

Aceștia au trecut de la un loc 
de muncă la altul, au urmărit 
dotarea, aranjarea sculelor și a 
dispozitivelor, a materiei prime 
și a pieselor lucrate, precum și 
influența unor factori de ambian
ță cum ar fi lumina, temperatura, 
circulația aerului, zgomotul, a 
căror influență e bine cunoscută 
în obținerea unor produse de ca
litate, competitive. Pe măsură ce 
se sesiza cîte un negativ
în organizarea unu e mun
că sau al altuia, împreună cu 
muncitorul în cauză și cu mais
trul s-a căutat calea înlăturării a- 
cestuia. Prima constatare făcută 
e aceea a circuitului defectuos 
al pieselor de la o mașină la alta 
pentru efectuarea, în cadrul flu
xului tehnologic, a diverse ope
rații. Modalitatea practicată pînă 
atunci, dare presupunea deplasa
rea muncitorului pentru a se au- 
toaproviziona, ceea ce ducea la 
stagnarea, la întreruperea lucru-

lui, a fost înlocuită ob ținîndu-se 
o folosire mai eficientă a timpu
lui de lucru.

— Personal am sesizat că acei 
ce nu-și îndeplinesc normele, ne 
spune Constantin Țițeica, nu a- 
cordă importanța cuvenita între
ținerii sculelor precum și folo
sirii lor cît mai corecte. Astfel 
după o perioadă de observare a 
locului de muncă și a poziției 
corpului în timpul executării u- 
nor operații la mașină, mi-am 
putut da seama că tînărul în cau
ză nu-și realizează norma deoa
rece prin reglarea incorectă a 
matriței, cîmpul său vizual asu
pra piesei în lucru este îngustat, 
ceea ce îi impunea să efectueze 
o operație în plus, 
tînărul respectiv < 
am găsit o soluție < 
dît în scurt timp 
a început să-și 
norma.

Deficiențe s-au 
organizarea locului de muncă al 
tinerilor de la întreținere. Solici
tați să execute repararea unei 
mașini cît mai repede pentru a 
fi redată producției, ei se pre
zentau la fața locului adeseori 
fără toate sculele necesare, fiind 
prin uTtnare nevoiți să mai facă 
un drum pînă la atelier, prin a- 
ceasta risipindu-se o însemnată 
cantitate de timp atât de necesa
ră producției. Neglijarea organi
zării locului de muncă mergea și 
mai departe : în timpul operați
ei, sculele și dispozitivele erau 
așezate la voia întâmplării pe di-

, împreună cu 
și cu maistrul 
care s-a dove- 
bună : tinărul 
îndeplinească

constatat și în

ferite părți ale utilajului sau pe 
jos. Refolosirea lor în continuare 
introducea multe mișcări neeco- 
nomicoase, risipirea unor minute 
prețioase. In afara explicării de
taliate a unei bune organizări 
prin prezentarea pe viu a avan
tajelor, comitetul U.T.C. a pro
pus conducătorilor procesului de 
producție confecționarea unor 
truse de scule pentru muncitorii 
din sectorul reparație.

— O a doua fază a acțiunii 
de stimulare a spiritului organi
zatoric, ne spune Duca Ciocu- 
lescti, secretarul comitetului de 
partid, a constituit-o întîlnirile 
tinerilor cu conducătorii proce
sului de producție. La o astfel de 
întîlnire inginerul șef al uzinei a 
prezentat criteriile organizării 
producției și a muncii, ale orga
nizării locului de muncă, nece
sitățile pe care sînt ele funda
mentate. Expunerea a fost sus
ținută cu planșe și cu multe e- 
xemple concrete. Pe de altă par
te tinerii și-au spus părerile lor 
Si au semnalat unele deficiențe. 
O asemenea întîlnire cu tinerii 
am avut și eu zilele trecute. Cu 
acest prilej m-am convins încă o 
dată că ei sînt permanent preo
cupați de îmbunătățirea muncii 
în secții și-n ateliere, la locurile 
de muncă. Nu numai că au sem
nalat unele neajunsuri, dar au 
oferit și soluții.

Prin asemenea întîlniri, s-a 
creat efervescența prielnică 
schimbului de opinii, de idei, ne
cesar nașterii unor inițiative. Re

cu 
va-

zultatele sînt edificatoare: orga
nizarea locului de muncă cores
punde acum cerințelor, tinerii 
reușind nu numai să-și realizeze 
normele, d să Ie și depășească. 
Meritul organizației U.T.C. con
stă mai ales în faptul că o dată 
pornită infuzia de spirit gospodă
resc în perimetrul locului de 
muncă ea a fost susținută 
consecventă și cu mijloace
riate și eficiente. Membrii comi
tetului U.T.C. nu s-au mărginit 
doar să abordeze problema, ci au 
depus o muncă rodnică, mai grea 
dar sigură în rezultate, care a 
constat în primul rînd în cunoaș
terea fiecărui Ioc de muncă și 
stabilirea aici, a măsurilor nece
sare. Au urmat apoi confruntările 
dintre tineri, ceea ce a constituit 
un viu schimb de erperiență. în- 
tilnirile cu specialiștii din uzină 
au asigurat acestei acțiuni spa
țiu de acțiune și aripi pentru 
viitor. Peste puțin timp va avea 
loc și întâlnirea cu directorul uzi
nei, pentru care tinerii se pregă
tesc în prezent confruntîndn-și 
părerile și propunerile izvorîte 
dintr-o atentă examinare a pro
priei munci. în acest mod im
portanța acordată organizării lo
cului de muncă este cea cuve
nită, organizația U.T.C. avînd 
meritul de a susține eficient, cu 
competență, una din căile de 
creștere a contribuției tineretului 
în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

I. CHIRIC

Geam-

15,30. 
hectare, 
semănat 
Se lu-

maise
de pot 

s-a putut 
și nu

alte

prins

se
30

pe

în

într-un raid pe la brigăzi. Pri
mul popas la secția Potcoava. 
Un mare număr do tractoare 
erau aliniate în incinta secției. 
Vreo 6 tractoriști reparau un 
turism. In cîmp, la semănat, 
doar Dumitru Marin iar la dis
cuit Ion Preda și Florea Nico- 
rescu.

— Știți, noi am fost în cîmp 
— ne-am retras de vreo oră — 
se justifică Constantin 
bașu, șeful secției.

— Dar abia este ora
— Am arat cîteva 

am discuit 10 și am 
10 hectare de ovăz, 
crează foarte greu.

— Dar cei care încă 
află în cîmp cum 
lucra ? Sau cum de 
lucra pe 30 hectare 
mai poate lucra pe 
sau 40 ?

— Ce mai, ne-ați 
picior greșit..

Am pornit mai departe, 
mașină, numai șoferul Gheorghe 
Ivăncioiu blestema drumul plin 
de gropi. Directorul tace chi
tic. Oprim Ia secția Sinești. 
Aici 5 din cele 21 de tractoare 
erau în reparație. Tot atîți me
canici veniți special de la a- 
telierele I.M.A. reparau de zor 
defecțiunile care, practic, tre
buiau înlăturate încă din timpul 
iernii dar, așa cum ne spune 
și tov. Ion Mihăilescu, în iama 
nu s-au reparat pentru că ni
meni nu s-a îngrijit de această 
secție.

— Dar șeful. unde este ? am 
întrebat noi.

— De vreo 3 luni această 
secție nu are șef. Tractoriștii — 
care mai sînt pentru că cei 
mai mulți au plecat — au făcut 
și ei cum au crezut de cu
viință.

— Avem acum detașat un 
tov. de la I.M.A. pe funcția de 
sef de secție. Iar pentru cele 
9 tractoare fără tractoriști am 
repartizat elevii anului III — 
intervine în discuție tov. Cer- 
celaru.

TI întrebăm pe tov. Mihăilescu 
de ce nu se lucrează în cîmp.

— Păi cum să se lucreze, to
varășe, cînd iată ce trebuie să 
facem acum — să reparăm trac
toarele 1

— Dar s-ar putea lucra ?
— Cum să nu se poată. Doar 

avem și noi trimise în cîmp 
vreo 4 tractoare. Elevii însă nu 
putem să-i trimitem singuri, iar 
noi, mecanicii reparăm de cinci 
zile încoace și numai .reparații 
de calitate nu sînt astea — de
fecțiunile ce trebuiau 
încă din timpul iernii.

— Ce părere aveți 
director ?

Nu am primit nici 
puns.

Următorul popas la secțiile de

Dar de ce nu o fi dat tova
rășul director această indicație 
cu cîteva zile mai devreme ? 
Probabil atunci nu știa că anul 
acesta cooperativa de producție 
din Corbu nu a însămînțat 
decît 5 Ia sută din suprafața re- 

din această 
a executat araturi 

hectare din

eliminate

tovarășe

un răs-

zervată culturilor 
primăvară și 
doar pe 15 
150.

La Icoana 
în reparații, 
ziua. O 
..grijii" 
la punct a mașinilor în 
iernii.

Constatări aproape la

cele

fi tractoare 
Nu lucraseră 

primă consecință 
ce s-a acordat

erau 
toata 

a 
punerii 
timpul

fel ji

coordonată de la fereastra biroului
Ia Corbu și Icoana. Tractoriștii 
erau în incintă. Veniseră din 
cîmp. (Și nu era decît orele 18).

— De ce nu se lucrează pînă 
mai tîrziu ? — l-am întrebat pe 
Constantin Șerban, șeful secției 
de la Corbu.

— Trebuie să mutăm secția 
șî am venit mai devreme. Vrem 
ca pînă la sfîrșitul săptamînii vii
toare să avem totul aranjat din
colo.

— Dar toată iama 
făcut ? Cit au ținut
ploioase de ce nu v-ați 
secția ?

— Ei sînt de vină — 
vine directorul I.M.A., 
dînsul ; De cînd vă tot zic eu 
Șerbane să vă mutați și voi 
n-ați făcut-o ? Vă rog de mîine 
să întrerupeți mutatul pînă după 
campanie 
tractoarele 
la 10.

— Am 
rector 1

ce ați 
zilele 

mutat

inter- 
și tot

și să nu mai cobori 
în sat decît seara

înțeles, tovarășe di-

ia celelalte secții de tractoare 
ale I.M.A. Movileni. Foarte 
multe tractoare defecte, lip
sesc piesele de schimb, nu s-a 
făcut instructajul mecanizatori
lor ce vor lucra pe semănători, 
organizarea muncii este o no
țiune străină activității de fie
care zi. Și în timp ce noi sub
liniem aceste îngrijorătoare con- 
cluziii în urma anchetei între
prinse, 
pentru mecanizarea 
Movileni nu s-au însămînțat pînă 
la sfîrșitul săptamînii trecute 
decît cîteva sute de hectare cti 
culturi din prima ' epocă iar a- 
răturile erau efectuate pe 200 
hectare. Avem convingerea că 
direcția agricolă a județului Olt 
prin serviciul său de mecani
zare va face cît mai curînd po
sibil lumină în această alar
mantă situație ce se sesizează 
în raza de activitate a între
prinderii pentru mecanizarea a- 
gricnlturii Movileni.

în raza întreprinderii « 
agriculturii
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da. Voiam 
direct, prin 
personalitate

— Deocamdată, 
fnsă să descifram 
dv. o plurivalentă
ți multilaterală cultură.

M. M.î Cultură înseamnă între 
altele și experiență condensată. 
Voi încerca să împărtășesc tineri
lor dv. cititori cîteva sumare con
cluzii ale acestei experiențe. însă 
de Ia bun început vreau să pre
cizez : nu putem identifica per
sonalitatea cu dețineiea unei 
vaste culturi. Nu voiumul de cu
noștințe determină această struc
tură atît de bine ordonată care 
definește personalitatea.

— Dar filozofii moderni spun 
că a discuta despre cultură și per
sonalitate separat înseamnă a 
opera o falsă dihotomie, atît sînt 
de stiîns legate.

M. M.: Se poate, în sens strict 
fiziologic. De altfel, Mihail Ralea 
scria că adevărata istorie naturală 
a omului e istoria sa socială și 
culturală. Fiindcă filozofii înțeleg 
prin personalitate motorul forțelor 
interne cu care omul asimilează 
și interiorizează sisteme de va
lori, elemente ale mediului social, 
modele de acțiuni — toate înglo
bate sub numele de cultură. Noi 
nu vom purta, cred, o discuție 
strict psihologică și nici net socio
logică.

— Nu considerați reală afir
mația ca cea mai mare victorie a 
omului e cucerirea Iui însuși ? 
Chiar dv. afirmați undeva că 
știința ameliorează cunoașterea 
omului și a resorturilor sale cele 
mai intime.

M. M. : Da, dar nu psihologia, 
care e o știință ajunsă la răs
cruce de drum. Există acum spe
ranța că științele care se referă 
la comportamentul uman vor păși 
din zona descriptivă în cea ex
plicativă, iluminînd aspectele ne
cunoscute ale ființei umane.

— Dar cînd se va întîmpla 
oare ? Ralph Lindon apune că 
acum descrierea personalității 
seamănă cu o harta din sec. 
XVII î țărmurile sînt trasate 
exact, dar în interior sînt nenu
mărate pete albe, nedescoperite...

M. M. : Descoperirile se vor 
produce numai pe măsură ce 
Științele la care mă refeream vor 
evolua într-atît îneît vor deveni 
Cu adevărat și eficient instru
mente de ameliorarp umană ; fi
indcă într-adevăr comportamentul 
uman e susceptibil de îmbună
tățiri raționale.

— Credeți că personalitatea 
poate fi educata ? Citeam, de 
pildă, că în Madagascar primii 
născu ți. băieți, selecționați pentru 
conducere au de la naștere un 
tratament diferit care le dezvolta 
inițiativa, voința, puterea de a-și 
asuma răspunderi, iar ceilalți sînt 
reprimați sistematic, personali
tatea lor neinteresînd pe nimeni. 
De alminteri un filozof american 
apunea că oamenii datorează 
personalitatea mult ma! puțin ge
nelor decît grădinițelor unde 
ți-au petrecut copilăria.-.

M. M. : Desigur, avtod în pri
mul rînd o necontestată impor
tanță societatea unde se dez
voltă un anume tip de persona
litate. Iar în cadrul societății, edu
cația joacă un rol mai mare decît 
ereditatea. Există ipoteze verifi
cate potrivit cărora toti oamenii 
au un start dacă nu egal, ce! 
puțin comparabil. Oamenii sa 
nasc cu același număr de celule 
în creier. Rolul educației în 
gensul instituțional (școli, universi
tăți etc.) sau al experienței ți 
muncii personale e bolSrttor. Aș 
putea spune, parafrazînd, că fie
care poartă bastonul personali
tății în propriul buzunar.

— Există însă un factor deter
minant în desăvârșirea personali
tății ?

M. M. t Da. Ceea ee cristali
zează o personalitate e progra
mul, cuvînt luat din tehnica mași
nilor de calcul. Calculatoarele 
sînt și ele aproximativ egale, dar 
randamentul lor depinde în ul
timă instanță nu de tehnologie, d 
de program. Educația care nu 
asigură programe, deci un limbaj 
coerent, restrîns. capabil să se
lecționeze esențialul, nu dă rezul
tate serioase.

— Deci, care e calea fiecă
ruia pentru cucerirea lui însăși ?

M. M,: Disciplinarea interioară 
în stare să dea criterii de clasifi
care și selecție. De aceea e foarte 

importantă, de pildă, atitudinea 
critică în lectură. Tînărul în 
special, trebuie să distingă ceea 
ce îl interesează și ceea ce nu-i 
folosește. Și să fie în itare să-și 
adune toată energia spirituală 
asupra temelor care constituie 
obiectul vieții lui.

— Cultura modernă e însă un 
continuum în permanentă schim
bare, ca de altminteri și persona
litatea. Cum poate fi sțăpînită as
tăzi cultura, adecvînd-o persona
lității ?

M. M.î Funcțiile de selecție a 
culturii înglobează, după părerea 
mea, două modalități: cultura 
forajului și cultura suprafeței. 
Prima înseamnă o cultură, o in
strucție de adîncime, care se 
poate compara cu o sondă ce stră
bate pe o porțiune bine delimi
tată multe straturi de interior. 
(Unii oameni au declarat foarte 
valoroasă, unic valoroasă, cartea 
de căpătîi : aceasta e categoria 
homo unius libris). A doua este 
cultura de întindere, practicată 
de cei care își culeg materialul 
de pe un sol răspîndit, cu mai 
multe reliefuri. După mine, nici 
una nil este incriminabilă, nici 
una nu este numaidecît preferabi
lă. Prima e denumită astăzi, în 
grabă și cu nejustificat dis
preț, cultură îngustă, de 

0 relație modernă: 
CULTURA - 

PERSONALITATEA
specialist; a doua, e totdea
una suspectă de superficia
litate. Numitorul lor comun de 
valoare, însă, este rezultatul, iar 
instrumentul obligatoriu, munca. 
Munca de întindere, ori foraj a- 
dînc e Ia alegerea fiecăruia. Dar 
munca e obligatorie și atunci, 
numai atunci, rezultatele re
compensează.

— Descifrați, însă, cel mai a- 
propiat și mai fructuos aport al 
culturii în relația sa eu persona
litatea ?

M. M. : Personalitatea are ne
voie de cultură nu ca de un iim- 
plu și inert rezervor. Nimeni n-are 
nevoie de cultură ca depozit d 
memoriei, sau ca inutilă posibi
litate de referință, ci de criterii 
selective dobîndite după parcurge
rea cu multă sudoare a uam mate
rial imens. Raportul dintre ceea ea 
trebuie să reținem p mtm 
primă dm Care ertray ODBC-3- 
mle e comparabil cu nisipul dm 
care scoatem am : brhmrir toce 
da nisip pentn a alefr dm 
fire de anr. Greu n ptaea A>- 
hindi dnm trei idei precise des
pre cultura greacă fără a face aera 
de lecturi Li acest domenau. Vzhl 
înri. greșind definiția cultură 
cred că ea e nisipul p au anruL 
Einstein spunea rind era între
bat care e viteza lnmiaii, că 
nu-și încarcă mintea « date ea 
se pot găsi lu eneâdope&e-

— Astăzi «e poala npvuaa.

M. M. î fio. Mai decrahtL că 
adeseori nu știe cm și mX ri 
citească. Dnpl părerea nea tofi 
tinerii trebuie «ă facă na obliga
tor» stagiu de bibtoteeă. să aibă 
capacitatea de a nMfflB ca taina te 
de materii, deprinderea docu
mentară fiind mai importantă 
chiar decît lectura propm-zi<±.

— Intr-o -croczcă a annlm 
2 0MT Mtați că Mtw apar In 
limse. catidian, snte da mn da 
pagini de cuntrihutn ftT fitiea 
noi. Fapt cam vi indrrptăȘea ai 
afirmați că rostiți ia fiafa ecbnxa 
cern ta tarea poala iaaemna an 
hun remedia iropslin a iaEataaărw. 
Dar cred că ahamaUa paala 
constitxa yi na prilej de hagrije- 

rare față de posibilitățile mici de 
asimilare și sistematizare prin 
forțe proprii. Fină la domnia cal
culatoarelor, cum se poate realiza 
„Iiic el nune" o asimilare organi
zată ?

M. M. ! Aceasta ține de o teh
nică simplă care, din păcate, nu 
se predă în școli. E neapărat ne
cesară însușirea disciplinei de a 
mînui cărțile de referință și prin 
ele de a ajunge la surse. Un stu
dent, de exemplu, trebuie să aibă 
pe masă un singur manual plus 
revista bibliografică a specialității 
lui — din nefericire, după cite 
știm, atît de puțin răsfoită.

— Numai atît ?
M. M.î Nu, desigur. Dar avem 

Centrul de Documentare al Aca
demiei, unde există fișe biblio
grafice, recenzii ale revistelor de 
specialitate, alături de toate re
vistele și de numeroase studii care 
apar azi în lume. Deci trebuie 
pornit de la cărțile și publicațiile 
de bază și selecționat cu mare 
discernămînt.

— Dar pot tinerii selecționa 
eficient ?

M. M. : Cu îndrumare, pot Ca 
student am urmat un curx de bi
bliografie care se ținea la Facul
tatea de filologie- în tot cazul 
secretul unui cercetător, în orice 
domeniu, e de a mînui bine re- 

ferințde, de a «moarte imlru- 
mentele da documentare șt nn 
de a fi bibliotecă rie F porta
tivă a Întregii disciptue. Aceasta 
ar fi și Imposibil si dăo±itor.

— De ea dăsălar ?
M. M.: Fiindcă — ttnănd omi 

alea — va fi astfel invadat da 
materialul care i-or mica memo
ria utili- Spațiul nortnt cerebral 
trebuie ■ liiăiasliaf cu ervâ : 
adică trebuie păstrate CMmfin- 
țele b care e nernar să 
yi pmgramrd Alipii M*nr  de care 
am vorbit.

— CnnafAalek ereae fesă aae- 
ren. informația <tnafifieă p cul
turală tfi raatiani tapisata. Tro-

credeți că ia natural apropo* 
fraala va dma maâ amil ? Când

M. 54. : ȘcnaJa cecali. ca ir- 
st:t-=țje. va dsi cert mm a.
is*  tueii wr roti a mat repede 

veni Dir «mali. rx 
ry'm corjecctr»*  'ie âazpr-soă- 
tare a ra
toată r'Jtx -Acar*  ea ar cțr-T- 
hrase p paradouî o dată cu iz- 
trama la piuăm ciad pr^babd 
ar trebui abia să focnri. la so
cietatea viitoralm din
tre nunalori p mtekctaah ca- 

M. M. : Pur p simpla fiindcă 
fkcaru anei ti modifica nranl Noi 
nn na dim aeama cât a adm. de 
pddă. ceasul care a modificat 
< oceotni de timp Ia omul nm-

dem, astăzi cil altă categorie 
mintală decît cel fără ceas. Homo 
cybemelicus e omul erei calcula
torilor electronici, al mașinii do
tate cu energie de control. 
Aceasta modifică funcțiile omului, 
atributele sale : cînd omul se va 
elibera de servituțile muncii de 
astăzi va avea timp pentru toate 
activitățile spirituale care-I vor 
desăvîrși. Homo cybcroeticus va 
fi astfel și filozof și poet. Nu 
este aici nici o contradicție.

— Pînă atunci, însă, lordul 
C. P. Snow, fizician și romancier, 
a intentat prin eseul său „Doua 
culturi" un proces atît literaților 
care nu cunosc legile termodina
micii cit și inginerilor care des
chid rar o carte de poezii. Cu 
toate exagerările inerente, divor
țul dintre cultura „umanista- și 
cea „științifică^ există încă în 
realitate. Cum explicați acest 
lucru ?

M. M.: Totul se datorează 
faptului că matematica nu e con
cepută deocamdată ca un lim
baj echivalent cu limba maternă. 
Ei trebuie trecută din riadul 
științelor și cunoștințelor în du
dul limbajelor, la capitolul instru
mentelor de comunicare si expre
sie. De aceea consider că în vii
tor, chiar tn viitorul apropiat, 
matern «ti ea va opera vehicularea 

tot așa ne modificăm ți viziu
nea artistică asupra lumiii Rela
ția e perfect valahilă și prin re
versul ei.

— Concilierea celor „două 
culturi*'  nu se realizează mai fl
ies de teama diletantismului. Ti
nerii, mai ale?, slnt obligați în 
perioada lor de formare la o 
mare absorbție de informație. 
Dar ce fel de informație e obli
gatorie, și cum trebuie asimilata 
pentru a evita diletantismul ?

M. M. : Atenție la timp ! Ro
manii aveau mare dreptate : fugit 
irreparabile tempus. Tinerii se 
bucură de un răgaz pe care viața 
nu-1 mai dă niciodată în privința 
posibilității de a citi și de a achi
ziționa instrumentele de bază ale 
culturii. Orice risipă de timp în
seamnă pentru tineri o tragedie 
sfișietoare pe care o vor regreta 
întotdeauna.

— De ee ține, Insă, cea mai 
bună folosire a acestui timp ?

M. M. : în primul rînd de uni
citatea scopului propus. Reco
mandarea mea ar fi ca orice tînăr 
să urmeze cu străduință firul 
unei unice idei sau pasiuni, care 
plnă la urmă îl va conduce prin 
toate peisajele culturii cu sau 
fără voia lui. Poți fi de o mate 
culturi explorind tema cactușilor, 
sau a aviației, sau a celulei ; fie
care subiect, oricît de strimt, des
chide întregul orizont al științei 
și culturii. De la cactus se poate 
ajunge la geografia mexicană, la 
Egon Erwin Kisch, Ia industria 
indienilor și Ia arta moderna. 
Principalul a alegerea și fixarea 
pe o temă unică, descoperită de 
tÎBănil însuși.

— Dar călătoriile ? Am crezut 
eă dmBneavoMtră, care ați călă
torit atît da mnlt. prațulțî eălato- 
rifle Ib privința îmbogățirii per
sonalității • im citit. Insă, cn sur
prindere In „Sfinxul“ ca „totul 
teta în cărțid „rareori ați por
nit la dram eu idaaa d ele (dr- 
tăal pat aă edaaga mal degrabă 
darii a*  confirma**,  ființați o 
itractura livrMcă, sau un călător 
Masat ?

5L M. ! Nici una, nici alta. 
Vreau al atrag atenția tinerilor 
ci o eălăterie, n deplasare fizi
că, nrpreeedatK de una mjntală, e 
doar o oboseală cumplită și za- 
damieă. R neeeaar ea, intfi, des
pre orice loc, si fie citit și știut 
total din cărți. Căci călătoria, ca 
SÎ majoritatea activităților umane, 
tiebuie neoDănt consumată în 
prinaol rînd cerebral și apoi, e- 
vqrfual ecografic-

— Călătorind iad yi geogra
fic, ati abureai desigur tendința 
lauafatalni da a-ri face ..idoli". 
Tsadfață de altfel existentă, în 
mai arid măareă. dar. totuși, 
esmtaatf |i fc aat Owe îm- 
pdrtaa ido&i la damă categaril î 
idat de timp Eber — vedetele 
rto^naiaerafire. ciatăretii, spor- 
tmi — ți idalri de «India, perso-

vă rw^rati d priaral gen dc 
-iddateir*  litrvarir atiți adera
te*  •

M M. t Kate pmprie e—laf rt 
dri oBrtd tMtfrte 4»°%*

Irtaria adtsrtl derl wud«4r mu
■atente rare tram formă viațj 

ta Mi Balrar Tn’rtm. Mari-i 
Curie te poate dtrpensa n«or de 
ieloneaSta ezcrewvă a pe!ien
colorate

— Dar ■■ și de chitare '
M M. : Niri na trebu:e 

„Idehf" de stadia, adică urnim 
modeWor amnare, nu exclud la 
tinerrt c viață de echipă chiar 
intens muzîcață. sportiv*.  Cu 
condiția fină, ca dialogul si 
rehsmbul de idei «3 funcționezr. 
Ewurside- ieeirile tn naturi sînt 
«crimjte fapte formative pentru 
tineret. Clei, ana spunea geome
trul Tițeica. pasionat alpinist, ele 
Lunatitme vn fel de replici ale 
striduintei umane, oducînd voin
ța, efortul, prin asemănarea cu 
mersul vieții de constituind chiar
an plauzibil mrwUl da comporta-

//DRUMURI" Șl
! „ADIO,
I lntr-o rezervă de spital un 
1 om — în așteptarea sfirșitu- 
Ilui — își analizează biografia, 

drumurile existenței sale. Este 
un profesor universitar ce a 

I muncit toată viața la o carte 
despre psihologia emoțiilor, 
temă „suspectă" pentru un 

I dogmatic conducător de ins
tituție care va îrkpiedica mul
tă vreme publicarea ei Acestei 

I tăceri impuse — pe plan 
profesional — i se alătură 
și contorsiunile sentimentale 

I provocate de o femeie super
ficială. Intr-un fel, pînă la 
urmă totul se rezolvă. Nu cu 

Ibine, din păcate, volumul a- 
pare tocmai în ziua cînd bol
navul nu mai iese la fereastra 

I spitalului pentru schimbul de 
replici cu singurul său coleg 
și prieten care-l vizita.

I Eroul filmului „Drumuri", 
Peter Alexandrov (interpretat 
de unul dintre cei mai buni 

I actori ai filmului bulgar,
Apostol Karamitev) a de la 
inceput un placid, modul său 

Ide a acționa fiind rezumat 
doar la privirile încărcate de 
reproșuri aruncata pe rînd 

Iunor personaje „investite" cu 
defecte grave.

întoarcerea în biografie, pe 
Icare o face Alexandrov e 

foarte puțin sensibilizată de 
scenariu și de imaginea ci- 

InematograficS. Dialogul e 
ușor pedant iar acțiunile ti 
trec deloc de la imediat la 

I semnificativ. O perioadă de 
timp de aproape 20 de ani 
nu g deloc nuanțată — spre 
exemplu — nici de datele 

I exterioare strict necesare. O 
| aceeași costumație la zi in- 

•‘'t uneaza urmărirea soever
I țglor care au doar „logica*  
| narativă a memoriei, cu in- 

tretăiari ciudate, ți nu pe
I cea reală, e timpului.
I Lipsa acestei atenții pentru 

decor ți costume, pentru veri-
I dicitatea lor în epocă, ar fi 
I suplinit cit de est un scenariu 

fără nerv dramatic. Mai ales

| CUVINTELE
ILa eaamewi de admtere pen

tru rect» -Rcoe-alm- al IjVTG 
caadadatikv li re oferă. printre

Iahele, următorul test de imagi
nație : pe un bilet slut scrise trei 
substantive ce sugerează cele mai

Ideoaebite posibilități de asociere 
mentali : bunăoară ..palmier*"  
.giscă“. «celofan". Îd numai

15—10 minute candidatul trebuie 
să inventeze o mică poveste, cît 
mai verosimilă, plccînd de la a-

I ceste trei cuvinte. Exercițiul, a- 
mintind mai de grabă de arsena
lul jocurilor suprarealiste, nu l-am 
socotit niciodată revelator pentru

. aptitudinile unui viitor regizor de 
I film. El poate rămîne cel mult 
I un amuzant joc de societate, sti- 
Imulator de fantezii năstrușnice și 

legături absurde între noțiuni.

De cîtva timp, Teleenciclope- 
Idia pare a fi contaminată de Spi

ritul ghiduș al acestor gen de 
teste asupra inteligenței. Ni se 

I propun, sîmbată seara, tot felul 
de subiecte, ilustrînd cele mai di
ferite domenii științifice, cultura- 

I le, sportive, zootehnice, muzica- 
1 Ie etc., cu intenția de a acoperi

NIMICUL

GRINGO"
că „Drumuri" e văzut dună 
„Ocolul", remarcabilul film 
bulgar cu o atmosferă asemă
nătoare. Ambele filme au fost 
realizate de regizori de teatru 
dar acest lucru nu e violent 
vizibil decît în „Drumuri" 
unde Mctodi Andronov, re
gizorul, n-a reușit trecerea 
spre „cinematograf ic* , totul 
sugerînd o emisiune de tea
tru la televiziune, un adaos 
de cadre filmate în natură.

Adio, Gringo — westernul 
italo-franco-spaniol — n-ar 
merita poate nici o atenție 
dacă n-ar fi cel mai bun e- 
xemplu, o capodoperă aș zice, 
de film stupid. Nu a fost lăsat 
la o parte nimic din cele mai 
ieftine trucuri ale cinemato

Cadru fi/awJ „DramorC

o cît mai variată zonă de inte
res. Numai că se ignoră princi
piile unei adevărate Enciclopedii, 
realirindu-se practic un mozaic, 
un caleidoscop, o rubrică de sim
ple curiozități, departe de rigoa
rea care ar trebui să guverneze o 
emisiune cândva mult îndrăgită 
de telespectatori. Iată, sîmbStă ee 
a trecut, am văzut și am aflat 
cum arată o chitară, apoi ni s-a 
prezentat un ingenios mijloc de 
transport modem, în fine am vă
zut ilustrată practic o defecțiune 
tehnică. Lucruri interesante, nu 
zic, dar mult prea superficiale, la- 
sînd o impresie de improvizație, 
de lucru făcut în grabă, numai 
pentru a umple spațiul unei emi
siuni care, de mai mult timp, 
agonizează. Pe hună dreptate te
lespectatorii se întreabă care sînt 
rațiunile ce guvernează alcătuirea 
unei asemenea emisiuni eclectice. 
Unde este spiritul ei științific, 
ingeniozitatea și bunul gust ? 
Unde caracterul „enciclopedic", 
adică informație, documentare, 
prezentare sobră, alegere de su
biecte de maxim interes ? Dar 

grafului comercial, de la sa
dism pînă la cabotinaj, pen
tru a se închega o acțiune 
jenantă. Eternul cavaler al 
dreptății, clasica investituri a 
eroului de western, a ajuns 
acum din profesionist al bi
nelui un pervers mânuitor de 
arme împărțind, jur împrejur, 
doar moarte după datele ne
verosimile ale unui scepariu 
care atinge, astfel, „subli
mul"...

E adevărat că „Adio, Grin
go" nu a fost recomandat ca 
„un film cu trei stele" (după 
cum vom vedea un fel de 
galoane pentru reformați] cum 
a fost cazul acelui „Ultimul 
apus de soare" cu care au 
fost recent fericiți telespecta
torii noștri (o dramoletă vul
garizată unde, tatăl...era mama 
— sau așa ceva — și Kirk 
Douglas după ce a dansat, 
ne-a mai ți cîntat un șlagăr 
latino-american pînă să moară 
frumos și degeaba) dar în 
competiția nedeclarată a non
valorilor el, „Adio, Gringo", 
rămtne în amintirea noastră 
fără egal.

TUDOR STANESCU

unde-s teleenciclopediile de altă
dată ?

*
Ateneu- LTn cuvfnt frumos. 

^Ateneul tineretului- — o emi
siune, săptâmîna Aceasta, exce
lentă. Agresis’a Sin zi an*  Pop, 
reflexivul David Esrig. inocentul 
Marin Moraru si Gheorghe Di- 
nică, (nu știu cum să-i zic pen
tru că el este actorul „total) 
ne-au delectat cu o discuție in
teligentă și la obiect despre 
teatru. Am aflat lucruri interesan
te, am văzut țîșnind idei, am vă
zut cum se bîlbîie verosimil un 
actor total, cum se preface a nu 
ști teatru o prozatoare de talent, 
cum un regizor meticulos și pe
dant devine agre.siv, cuin inter
pretul lui Diderot știe să tacă 
profund, cum teatrul se recreează 
la o masă rotundă, cu pepsi, ca
fele și țigări. Mi-a plăcut simpli
tatea și firescul unei discuții 
scânteietoare, spirituale și, mai 
ales, foarte naturală. S-au spus, 
printre rinduri, atîtea lucruri in
teresante despre teatru, cîte n-am 
auzit și citit de multă vreme. Un 
admirabil spectacol despre spec
tacol. N-are rost a-1 povesti cui 
n-a urmărit emisiunea. Pentru 
cine a văzut-o, sînt convins că 
i-a mers la inimă.

PETRE RADO

Inginera Boțea Constanța, șefa 
grupei metalurgie a Uzinelor 

' August" din Capitală, cer- 
celîiid cu atenție una din lucră
rii co cad în sarcina grupei 

respective

VASILE DRĂGUȚ

„AR ORE“
Istoriografia noostri, acrierile 

de istoria artei în genere, atunci 
dnd s-au preocupat de monu
mentele artei religioase tau laice 
din evul mediu au foat atrare 
intr-o măsură nu prea mare de 
problema creatorilor. Ctitorii au 
fost cei care au stat in centrul 
atenției, numelui lor au fost a- 
tașate majoritatea referirilor ce 
aveau ca obiect un monument 
de cult. Fenomenul este desigur 
explicabiL El își are originea în 
puținătatea datelor care au par
venit pînă Ia noi, referitoare Ia 
viața sau chiar numele meșteri
lor ce au ridicat sau împodobit 
bisericile ori case azi dispărute. 
Dintr-o atare perspectivă care, 
chiar în virtutea unor cauze o- 
biective, se lipsește de prezența 
creatorului de valori spirituale, 
istoria artei ne-ar putea apărea 
ca o înșiruire de date, ca o des
fășurare abstractă de serii și ti
pologii cărora le lipsește pentru 
o utilă apropiere și comparație o 
dată esențială : activitatea labo
rioasă a artistului, a meșterului. 
Artă fără autori evident nu 
există. Cînd dezvoltarea ei a 
atins însă forme evoluate, pline 
de rafinament, se simte necesi
tatea acută a stabilirii diferen

țierilor din «inul san și în func
ția de factorii care au zămisht-o. 
Subordonata unei asemenea con
cepții cartea lui Vacile DrXguț 
tinda să reliefeze, în contextul 
mai general al artei românești 
din secolele XV, XVI, personali
tatea artistică distinctă a creato
rului frescelor de la .Arbore, Dra- 
gof Coman. întreprinderea ne 
apare dificilă dacă avem in ve
dere sărăcia informației. Știrile 
despre el, reduse doar la pome
nirea numelui său ca zugrav al 
frescelor bisericii cu hramul 
Sf. loan din satul Arbore, obligă 
pe cercetător Ia refacerea date
lor unei biografii artistice doar 
prin prisma creației, limitată și 
ea la executarea frescelor aces
tei biserici.

Situația nu este inedită. Atari 
dificultăți apar și în cazul altor 
artiști români ale căror nume în
cununează , opere extrem de va
loroase. Stroie din Tîrgoviște, 
Ștefan de Ia Densuș, Toma din 
Suceava, ar fi doar cîteva nume.

în ceea ce privește contribuția 
lui Dragoș Coman, fiul popii Co
man din Iași, la îmbogățirea te
zaurului picturii noastre medie
vale din anii imediat următori 
perioadei de strălucire a artei 
moldovenești atinsă în timpul lui 
§tefan cel Mare, autorul își pro-

CARTEA DE ARTA
pune să aluciden elementele noi. . 
care au dat un profil distinct I 
operei sale. Analiza amănunțită I 
a monumenhilui dnce pe autor . 
la conduzia că Dragoș Ceaun I 
propane «o vizi ane nouă, mai Id- I 
drăzneață, caracterizată prin in- _ 
colita sinteză de elemente orien- I 
tale, și occidentale, tn spiritul de | 
astă dată tradițional, al unul de
săvârșit echilibru- (pag. 16). în- I 
certând să descifreze «înțelesul șl | 
modul da realizare" al acestei 
picturi care a dat fațadei grațin- I 
iul ui monument o „inegalabilă | 
distincție a expresiei", Vasila 
Drăguț reface o biografie imi- I 
gin ară, dar verosimilă, a unui ar*  | 
tist cult, receptiv la arta creați 
în centre din mediul occidental I 
sau răsăritean. Peregrinul rămas | 
credinciof tradițiilor țării sale va 
contribui la „permanentizarea I 
timbrului local al expresiei plas- | 
ticc", la „integrarea tuturor ino
vațiilor de limbaj în fondul cons- I 
ti tui t al stilului de pictură mol- | 
dovenească din prima jumătate 
a secolului al XVI-lea" (pag. 29). I

Integrind opera lui Dragof | 
Coman în contextul artistic în
floritor al epocii respective, stu- I 
diul autorului are, în același timp, | 
doza de rigoare ce îi conferă au
toritate. E necesar un cuvînt și I 
despre excelentele condiții gra- | 
fice de care s-a bucurat cartea. 
După ani întregi de apariție a I 
unor ilustrații color dubioase în | 
albumele de artă, exemplul de 
față este o ilustrare a faptului că I 
de fapt se poate și altfel... I

CORNEL RADU CONSTANTINESCU

„PETRE IORGULESCU-YOR“ •)
Petre Iorgulescu-Yor pare a fi 

da mai multă vreme un artist 
peste opera căruia timpul fi-a lă
sat cortina. Ultimele articole des
pre el au apărut, după | ti rea 
noastră, înainte de cel ue al doi
lea război mondial? tar referirile 
privitoare Ia el, făcute în anii 
din urmă, nu au depășit stadiul 
citirii, fie scrise, fie verbale. 
Deatinul este oricum nedrept 
Dacă avem în vedere doar fap
tul ci mulți cronicari ce s-au 
manifestat în perioada antebe
lică (dintre care unii renumiți 
pentru exigențele lor, ca de pildă, 
eminentul om de cultură și de 
gust care a fost Oscar Walter 
Cisek) au avut cuvinte calde și 
elogioase despre pictura sa, tă
cerea care l-a înconjurat ne apare 
nemeritată. Faptul că editura 
Meridiane îi consacră o mono

grafie înecrcînd să repună în 
circulație un nume aproape ui
tat, ni se pare salutar. Nu e lip
sit de semnificație nici faptul că 
unul dintre cei mai tineri critici 
de artă se exersează pe tărîmul 
atît de dificil al reevaluării. Au 
trecut ani mulți de la dispariția 
lui Iorgulescu și aproape tot atîția 
de la absența operei sale din 
conștiința publicului larg. în aș
teptările noastre o discuție rela
tivă la arte lui nu ar fi putut fi 
reluata decît de unul din aceia 
care i-au simțit parfumul operei, 
care au realizat la fața locului 
ambianța culturală în care se si
tua pictura lui.

Nu credem că greșim în afir
mația că tînărul autor se achită 
foarte bine de sarcina asumată. 
Studiul său urmează procedeul 
tradițional : acela al desfacerii, 
al prezentării elementelor biogra

fice în succesiunea lor firească, 
paralel cu considerații asupra lu
crărilor și valorii acestora. Dru
mul plin de eforturi tenace me
nite „să înfrîngă definitiv maliția 
unor confrați și cerbicia unui pu
blic conservator, epigonio grigo- 
rescian în spirit", este urmărit 
cu atenție pătrunzîndu-se pînă în 
detaliile tehnice, de laborator ale 
picturii lui Yor. Preocupat de a 

-stabili momentele mai însemna
te ale creației pictorului, Cornel 
Radu Constantinescu servit foar
te bine de o bibliografie cuprin- 
zînd cronici ale unor condeie 
autorizate, publicate în ziarele 
vremii, insistă în principal asu
pra expozițiilor acestuia fncercînd 
să stabilească contextul în care 
are loc apariția operelor respec
tive. Receptivitatea lui Iorgu- 
lescu-Yor pentru orice formulă 
valoroasă de artă preocupă pe 
autor în măsura în care îi ajută 
la explicarea mecanismului intim 
al picturii sale. Urmărind cu 
consecvență felul în care evo
luează la Iorgulescu-Yor influen
ța fovista studiul subliniază tot 
timpul nota de originalitate a 
picturii sale raportînd-o perma
nent la sensibilitatea specială a 
creatorului, la evoluția Ini sufle
teasca și spirituală din care nu

au lipsit stările de anxietudine 
extreme. Aerul ușor didactic cu 
vagi preocupări umanitare va fi 
înlocuit — așa cum observă și 
autorul — spre sfîrșitul vieții cu 
viziuni mai profunde, cu o at
mosferă pregnantă. Situîndu-1 pe 
lorgulescu-Y’or în general într-o 
justa ierarhie a valorilor $î rele- 
vind rolul lui în promovarea idei
lor noi în pictura noastră de la 
începutul secolului, semnatarul 
prezentului studiu ni se prezintă 
în postura favorabila a criticului 
preocupat de integrarea adecvată 
a unei opere într-uii ansamblu 
cultural- Operația este făcută cu 
simțul măsurii. I se poate repro-sa 
însă o ușoară notă de prețiozi
tate în ștare a complica gratuit 
exprimarea. „Lupta perpetuă, cu 
rezultate inegale — se spune de 
pildă undeva — între universul 
obiectiv de care a fost atras si 
sondarea personalității sale, a dus 
paradoxal, din ciudățenie de ego
tist, la sublinirea t'ului său, tri
mis aiurea dar căutat toată viața 
în cîmpiile Dunării, în acel spațiu 
etnico-cultural favorabil vagului, 
transferului de simboluri, incer
titudini pe scara genealogiilor în
curcate încă de la a treia gene
rație", ș.a.m.d... Fenomenul e de 
altfel propriu aproape tuturor ce
lor ce exersîndu-se în domeniul 
cronicii trec la întocmirea stu
diilor mai ample.

GRIGORE ARBORE

*) Editura Meridiane Bucureiti. 
1969

•*)  Idem
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Recepfie oferită 
Suediei la

Cu ocazia vizitei oficiale în 
România a primului ministru al 
Suediei, Tage Erlander, cu so
ția, și a ministrului afacerilor 
externe, Torsten Nilsson, amba
sadorul Suediei la București, 
baronul Carl Rappe, a oferit 
luni seara, o recepție.

Au participat președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi-

VIZITA PRIN CAPITALA
Tn cursul după-amlezil de 

luni, premierul suedez Tage 
Erlander, împreună cu soția și 
persoanele oficiale suedeze și 
române care îl însoțesc, au 
făcut o vizită prin Capitală.

A fost vizitată Sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, unde arhitectul șef al Ca
pitalei, Traian Stănescu, a dat 
relații în legătură cu soluțiile 
constructive și tehnice mo
deme, cu instalațiile și cele
lalte dotări de care dispune a- 
cest important edificiu al Ca
pitalei.

Conferința ministrului

afacerilor externe al Suediei
Sub egida Asociației de drept 

internațional și relații internațio
nale (A.D.I.R.I.), ministrul aface
rilor externe al Suediei, Torsten 

Wllsson, a conferențiat, luni după- 
^J^ază, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., despre politica ex
ternă a Suediei.

Conferința a fost ascultată cu 
interes de o asistență numeroa
să. Printre participanți se aflau 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mia Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, vice
președinte al A.D.I.R.I., George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii altor ministere

ai unor instituții centrale, oa-
• •••••••••••

ei

*
(Urmare din pag. 1) 

nostru ți a aspectelor concrete 
de construire a socialismului, 
pentru înțelegerea profundului 
democratism al orînduirii noas
tre. Procesul de învățfimînt 
oferă o formă organizată de 
pregătire politico-ideologică a 
studenților : cursurile și semi- 
nariile de științe sociale (mate
rialism dialectic și istoric, so
cialism științific, economie po
litică). Această formă este un 
prim răspuns — și firește, nu 
exhaustiv la interesul pe care 
îl manifestă studenții din toate 
facultățile și nu numai cei ce 
studiază filozofia în facultățile 
de profil. Deși există o diferen
țiere reală și necesară între 
pregătirea politică a studenților 
de la filozofie și a celor din 
alte facultăți — acest fapt nu 
poate constitui rațiunea sufi
cientă pentru o slăbire a pre
ocupărilor studenților. Semina
rul de științe sociale, pentru 
orice facultate, de profil tehnic, 
artistic, medical sau pedagogic 
trebuie să se transforme într-o 
tribună de dezbateri libere, di
recte, care vor permite însușirea 
noțiunilor și principiilor funda
mentale ale filozofiei marxiste, 
dar mai ales, vor direcționa 
niște preocupări, pe care cu si
guranță studenții, indiferent de 
profesiunea pentru care se pre
gătesc, le vor continua și ampli
fica în studiul lor individual, 
în dialogul lor intim cu opera 
filozofică marxistă. Trebuie să 
fie un dialog direct, în urma 
căruia cititorul să pătrundă ca
racterul științific al tezelor 
marxist-Ieninlste, modul în care 
ele trebuie continuate în prac
tică și, de asemenea, felul cum 
realitatea social-politică, evolu
ția contemporană confirmă și 
dezvoltă creator filozofia mar
xistă. La Adunarea generală a 
scriitorilor, secretarul gene
ral al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceausescu spunea : 
„Desigur, marxism-lenlnismul 
nu este o culegere de rețete 
infailibile, elaborate o dată pen
tru totdeauna, nu este „un ghid 
praetlc" pe baza căruia se poate 
acționa automat sau un talisman 
care poate feri de orice fel de 
greșeală- El este o filozofie vie, 
care te obligă 8ă gîndești intens, 
cu propriul cap, în orice îm
prejurare, să interpretezi în 
mod creator realitatea aflată în 
continuă schimbare, să-ți lăr
gești neîncetat orizontul cunoaș
terii".

Pentru lărgirea continuă a 
orizontului cunoașterii filozofice, 
a corelației juste între reali
tățile noastre social-polîtice, 
există în cadrul organizațiilor 
de tineret din facultăți forme 
specifice de activitate politică, 
unde pregătirea devine atitudine 
politică, atitudinea devine pre
gătirea politică. Multitudinea a- 
eestor forme (unele inițiate re- 
eent) trebuie circumscrisă exis
tenței unul cadru larg organi
zatoric. întemeiat pe profunde 
principii democratice — care 
determină participarea colectivă 
a tineretului studios la activită
țile sale specifice. O trăsătură 
a actualei game de forme ale 
educației politice a studenților 
o reprezintă faptul că într-un 
grad înalt ele stimulează dialo-

de ambasadorul
București

liului de Stat, Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, ge
nerali, ziariști români și străini.

Au luat parte persoane oficiale 
care însoțesc pe premierul sue
dez în vizita sa în România.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In continuare, a fost vizitai 
Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România. La sosire 
oaspeții suedezi au fost salutați 
de pictorul M. H. Maxy, di
rectorul muzeului. Premierul 
suedez a avut cuvinte de caldă 
apreciere la adresa lucrărilor 
pictorilor români, menționînd 
că a fost profund impresionat 
de calitatea lor artistică.

în încheierea vizitei, pre
mierul Tage Erlander a semnat 
în cartea de onoare a muzeu
lui.

(Agerpres)

meni de știință și cultură, juriști, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, 
K.V. Makela, ambasadorul Fin
landei, R.W. Hansen, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Da
nemarcei, și membri ai Ambasa
dei Suediei la București.

Deschizând ședința, ministrul 
Corneliu Mănescu a relevat per
sonalitatea ministrului suedez 
Torsten Nilsson, îndelungata și 
prodigioasa sa activitate pe tă- 
rîm politic și diplomatic. Vorbi
torul a evocat, de asemenea, spi
ritul de colaborare sinceră, pă
truns de ideea înțelegerii și des
tinderii internaționale, care a 
caracterizat întâlnirile delegații
lor română și suedeză în cadrul 
sesiunilor O.N.U.

(Agerpres).
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gul, dezbaterea vie, antre
nantă, cu probleme și argu
mente, cu corelații necesare șî 
încercări de rezolvare. Astfel, 
informările politice în institu
tele noastre nu sînt numai 
„răspunsuri la întrebări", dar, 
totodată „întrebări la răspun
suri" — întrucît se realizează 
un schimb de păreri între audi
toriu și conferențiar, ’ mult mal 
eficient decît simpla expunere 
a problemei date; Conținutul 
însuși al acestor informări s-a 
schimbat, treeîndu-se de la in
ventariere de fapte, date, cifre 
expuse într-o manieră nu prea 
atractivă, la informări substan
țiale, de opinie, în care pro
blema tratată este pusă într-un 
context larg, I se descifrează 
caracteristici actuale și perspec
tive. Acest an universitar a în
registrat prezența în mijlocul 
studenților a unor personalități 
de partid și de stat, ale căror 
expuneri au depășit aspectul de 
pură expoziție, devenind analize 
complexe ale fenomenelor eco
nomice, eoclal-politice, culturale 
din țara noastră.

Seminarul national „Socialis
mul și democrația", organizat 
la Universitatea București, In 
toamna anului trecut, a fost un 
punct de plecare ce nu a rămas 
fără rezonanță : peste puțin 
timp, se vor desfășura la Cluj și 
la București alte două acțiuni de 
acest gen : seminarul „Omul — 
determinant și determinat al re
lațiilor sociale", și respectiv, co
locviul intitulat „Angajarea și 
responsabilitatea socială a stu
dentului". Este interesant de re
marcat că aceste teme au fost 
propuse de către colective largi 
de studenți. că ele răspund deci 
unor preocupări reale. Acestor 
acțiuni de largă anvergură li se 
adaugă acelea mai restrinse, dar 
deschise tuturor studenților, deși 
sînt Inițiate și organizate de 
unele facultăți de profil ; „Clu
bul juriștilor", „Dialoguri filo
zofice" ș.a.m.d’ Dacă anul tre
cut, de pildă, se vorbea despre 
asemenea forme în accepția lor 
de proiect, de propunere, as
tăzi ele au devenit realități, 
intrînd în activitate^ studen
țească cu un loc și o fina
litate precis conturate. Desi
gur că inițiativa nu se poate 
opri aici, vor trebui vizate noi 
modalități de formare a atitu
dinii politiee studențești. în 
orice caz, ele trebuie să aibă 
mereu în vedere ideea de dez
batere colectivă și să răspundă 
cu eficiență nevoii studenților 
de a pune probleme șl de a dis
cuta.

Interesul studenților pentru 
problemele politico-ideologice, 
și, odată cu acesta, procesul de 
formare și dezvoltare armoni
oasă a personalității studenților 
nu se reduc, desigur, la forme 
organizate și periodice, ci Iau, 
de asemenea, aspectul dezba
terilor cotidiene, directe. Via
ta studentului 
îl pune mereu, 
nut, în ipostaza 
tact cu ceilalți, 
păreri, de a împărtăși gînduri și 
experiență. în mijlocul acestor 
discuții, ncorganizate, alături de 
teme culturale, științifice sau 
Imediat profesionale se pun pro
bleme politice actuale de ordin 
intern sau extern, legate mai 
ales de politica partidului nos-

în facultate 
minut de mi- 
de a lua con- 
de a schimba

Ingineri» Gh. Șerban ți loan Iliuc, de la Institutul de cercetări pentru mecanica fluidelor, »n 
timpul efectuării unei lucrări de laborator

Sosirea unei delegații de activiști 
ai P.C.U.S.

Luni a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de tov. Malșa- 
kov N. P., prim-adjunct al șefu
lui Secției Organe Administrati
ve a C.C. al P.C.U.S., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în schimb de experiență 
în țara noastră.

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. 
al P. C. R., președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și ION GHEORGHE MAURER, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
au primit o telegramă din partea tovarășului TODOR J1V- 
KOV, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, aflat in drum spre Viena unde face o vizită ofi
cială la invitația cancelarului federal al Austriei, Josef Klaus, 
în telegramă se spune: „Zburînd deasupra teritoriului Repu
blicii Socialiste România, vă transmit dumneavoastră. Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și guvernului 
Republicii Socialiste România 
urări de succese și mai mari 
prosperitate poporului frate i
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tru în conducerea directă a pro
cesului construcției socialiste, 
de conținutul principial al unor 
documente de partid șl de stat 
etc. De altfel, multe din temele 
„oficializate" în cadrul dezba
terilor din Colocviile Naționale 
sau „dialoguri filozofice" au fost 
reperate din acest gen de dis
cuții colegiale, deschise.

Sînt fapte care dau posibili
tatea unei aprecieri generale 
asupra personalității politice a 
studenților noștri : anume, ca
racterul continuu al preocupă
rilor pentru cunoașterea pro
blemelor social-politice, care nu 
se discută numai o dată pe 
săptămînă sau pe lună, ci zi de 
zi, în orice ocazie. Evident, acest 
Interes crescînd trebuie între
ținut și aici este chemată orga
nizația noastră de tineret — 
îndeosebi factorii de răspundere 
de Ia nivelul grupelor, anilor de 
studii. Este vorba nu numai de 
organizarea unor acțiuni colec
tive, cu profil ideologic, ci șl 
de prezența organizației, prin 
activiștii ei, în colectivele de 
studenți. Prin intermediul ca
drelor noastre U.T.C. și AS, 
discuțiile dintre studenți trebuie 
Întregite cu date noi, cu idei 
noi, cu explicații, care evită o 
înțelegere deformată și unilate
rală- Nu trebuie, de asemenea, 
să lipsească informarea opera
tivă, ce nu poate aștepta prile
jul unei adunări sau al unei 
expuneri la o anumită dată, 
având la îndemînă discuția di
rectă, lămurirea reciprocă. Uti
lized multiplele forme de edu
cație politică, fiind receptivă în 
permanență la toate preocupă
rile și propunerile studenților, 
organizația noastră are menirea 
de a cunoaște nivelul politic 
al tinerilor, medul cum ei înșiși 
se raportează la realitățile so
ciale ale țării, pentru a putea 
stimula și amplifica continuu 
acest nivel de pregătire.

Recentele adunări și confe
rințe ale Asociației studenților 
au marcat cu tărie prezenta stu
dentului nostru în cadrul pre
ocupărilor întregului popor, al 
activităților colective. Prin ela
nul său, prin patosul tineresc, 
prin dorința de muncă și pre
gătire continuă, studentul se 
afirmă ca student-cetățean, care 
cunoaște și ia atitudine, care ie 
interesează și participă la pro
cesul complex de transformare 
socialistă a României. Aceasta 
este, incontestabil, valența pri
mordială a personalității poli
tice a viitorului intelectual.

MARTI ULTIMA

PRONOEXPRES

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întâmpinată de tova
rășii Ion Dinică și Nicolae Io
nescu, adjuncți de șef de secție 
la C.C. al P.C.R. A fost de față 
A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, și membri 
ai ambasadei.

i cele mai cordiale salutări, 
în construcția socialistă și de 
romftn*.

• IN CADRUL RELAȚIILOR 
de înfrățire dintre orașele Con

ți-1 pe Gheorghiadis, el e antre
norul și s-ar putea să știe".

Antrenorul grec, revenit în 
țară după 10—12 ani de meserie 
în America de Sud, e socotit aici 
un fac-totum. Nimeni nu se a- 
mestecă în treburile lui, nimeni 
nu-i contrazice părerile. Doma
zos, un fel de Suarez al Greciei, 
a fost invitat să părăsească can
tonamentul pentru simplul motiv 
că nu a vrut să meargă la antre
nament pe timp friguros. N-am 
rezistat tentației de a-1 cunoaște 
pe acest „tigru" al fotbalului. 
Ieri, la orele 11,30, l-am vizitat 
la hotelul „Pilehill" de pe malul 
Mării Egee, situat la 25 km de
părtare de Atena, unde se află 
cantonat lotul grec. Un dialog 
cu antrenorul său :

— Nu credeți că ați săvîrșit 
un act de prea mare curaj, re
nunțând la Domazos ?

— Nu, mi-a răspuns domnia 
sa. Domazos e un jucător excep
țional de talentat, dar și extra
ordinar de indisciplinat. Am pre
ferat si formez o echipă, sacri
ficând un jucător.

— Ce știți despre echipa ro
mână ?

(Agerpres)

• LUNI DUPĂ AMIAZĂ, Ion 
IU eseu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru proble
mele tineretului, a primit pe Leif 
Andersson, membru al Comitetu
lui Executiv al Uniunii Tineretu
lui Social Democrat din Suedia, 
secretar al primului ministru sue” 
dez Tage Erlander.

Cu acest prilej a avut loc un

mecii/l spetelor

Corespondența telefonică de la Constantin Priescu,

trimisul nostru la Atena

PENERLI AMBELE ECHIPE"
• „TRIBUNALUL FOTBALULUI" S-A ÎNCHEIAT LA ORELE 24 
PENTRU A DELIBERA • ANTRENORUL GHEORGHIADIS: 
„CINE C1STIGA MIERCURI, MERGE IN MEXIC" • ION IONES- 

CU ASALTAT DE ZIARIȘTII GRECI

Aseară, am stat în Piața Omonia 
pînă la orele 24. Peste 100 de 
tifosi s-au adunat aici, pe la o- 
rele 19, și au comentat, timp de 
5 ore, șansele echipei Greciei în 
meciul de miercuri cu România. 
Am aflat că asemenea întîlniri 
au loc mai ales în preajma me
ciurilor cu miză mare și poartă 
o titulatură originală : tribunalul 
fotbalului. Aseară, după ce s-au 
schimbat zeci de păreri, „Tribu
nalul" nu a putut delibera. Două 
probleme au rămas deschise : 
dacă antrenorul Gheorghiadis a 
luat o hotărîre justă sau nu, ex- 
matriculînd din lot pe cel mai 
hun jucător, Domazos, și dacă 
apărătorii greci vor reuși să-1 o- 
prească pe Ion Ionescu să nu 
dea gol. Adevărul e că, presa 
greacă a creat o atmosferă in
cendiară în jurul meciului.

Un om lucid pare a fi secre
tarul general al Federației gre
cești de fotbal, dl. Eftimie Kara- 
dimos, care consideră întâlnirea 
ca „un meci al speranțelor" pen
tru ambele echipe. Cerîndu-i un 
pronostic, domnia sa mi-a spus, 
cu amabilitate : „Dacă aș ști re
zultatul, vi l-aș spune. întreba-

Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Vasile Patilineț, 

secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit luni după-amiază delegația 
de activiști ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul N.P. Malșa- 
kov, prim-adjunct al șefului Sec
ției Organe Administrative ■ 
C.C. al P.C.U.S^ care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 

schimb de păreri cu privire 
colaborarea dintre cele două or
ganizații și unele probleme din 
mișcarea internațională de tine
ret. Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă sinceră, prietenească.

La primire a participat Nicolae 
Cristache, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C.

• LUNI DIMINEAȚA a sosit 
în Capitală David Mathew Ka- 
yanda, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Kenya în Republica Socialistă 
România.

• LUNI DIMINEAȚA, Elie- 
zer Doron, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Israe
lului la București, a părăsit de
finitiv țara noastră.

HOTĂRÎREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI PRIVIND GENERALIZAREA EXPERIMEN

TĂRII NOULUI SISTEM DE SALARIZARE ȘI MAJORAREA SALARIILOR MUNCI
TORILOR ȘI PERSONALULUI TEHNIC-ADMINISTRATIV DIN ÎNTREPRINDERILE 
INDUSTRIALE ȘI CENTRALA INDUSTRIEI POLIGRAFICE, APARȚINÎND COMITE

TULUI DE STAT PENTRU CULTURĂ ȘI ARTA

în continuarea acțiunii de 
îmbunătățire a sistemului de 
salarizare și majorare a sala
riilor, în conformitate cu 
Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din octmobrie 1967, 
Consiliul de Miniștri a adoptat 
o Hotărîre prin care se aprobă 
generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor începînd

experiență în țaraîn schimb de
noastră.

La primire, 
tr-o atmosferă 
că, au participat tovarășii Ion 
Dinei, Ion Gal și Teodor Vasi- 
liu, adjuncți de șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A.V. Bascn'.

care a decurs în- 
caldă, tovărășeas-

stanța și Turku, o delegație con
dusă de Ion Poppa, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului Constanța, a 
plecat luni în Finlanda, la Turku, 
la invitația Consiliului municipal 
al acestui oraș.

• LUNI S-A ÎNTORS în Ca
pitală Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, care, la invitația Centrului 
Marea Britanie — Europa de est, 
a făcut o vizită în Marea Brita
nie.

• LA 14 APRILIE . părăsit 
Capitala delegația Republicii 
Populare Ungare, condusă de dr. 
Rosta Endre, președintele Insti
tutului pentru relații culturale, 
care a participat la tratativele în 
legătură cu încheierea unei Con
venții privind lărgirea colaboră
rii culturale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară.

• ÎN INCINTA ATENEULUI 
ROMÂN s-a deschis, luni la 
amiază, expoziția de sculptură și 
artă din Cuba, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, în cadrul schimburilor cul
turale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba.

— Totul.
îl supără, probabil, mirarea 

mea, și dă explicații suplimen
tare. îmi spune că are un caiet 
de observații asupra fiecărui ju
cător român, că a fost la Londra, 
că a trimis secundul său la 
Istanbul, că a avut un consilier 
și la Timișoara, că a vizionat 14 
ore de film cu meciuri ale echi
pei României și a întocmit o 
fișă pentru fiecare jucător. „Ce 
vreți ? Cine clștigă miercuri 
merge în Mexic"...

— Ce formație trimiteți în te
ren pentru meciul eu România ?

Dl. Gheorghiadis zîmhește, în
găduitor. Aflu și de ce. Nu obiș
nuiește să anunțe, niciodată, 
formația decît cu 20 de minute 
înainte de med. O afișează pe 
ușa vestiarului.

Mă uit la ceas. E ora 12,30 și 
alerg la aeroport pentru a întîm- 
pina pe fotbaliștii noștri. Avio
nul are o întirziere de 15 mi
nute. Zardunis, fost portar al 
echipei Prahova Ploiești, trans
lator pentru delegația noastră, 
îmi furnizează noi amănunte. 
„Echipa Greciei joacă într-un 
ritm infernal. Fiți atențî la vite
za jucătorilor".

Dar, iată că, avionul sosește 
și întrerupem convorbirea. Ion 
Ionescu apare primul în aerogara 
și este asaltat de ziariștii greci. 
I se pun întrebări directe, fără 
ocolișuri. „D-Ie Ionescu, ai venit 
cu gîndul să bați echipa Greciei, 
la ea acasă ?“. Puiu răspunde 
monosilabic, dar hotărît. „Da". 
Apoi adaugă : „Adică nu eu, ei 
echipa noastră". în drum spre 
hotel îl întreb și eu : „Puiule, nu 
te-ai hazardat

— Nu cred 1 Pe stadionul din 
Atena am noroc la goluri. (în 
ultima întilnire susținută de e- 
chipa României 
Ion Ionescu a i 
luri).

Băieții, toți, ( 
mi s-au părut î 
meciul e foarte greu, dar nici unul 
nu se gin dește la înfrîngere.

i aici, în 1967, 
marcat două go-

dar absolut toți, 
realiști. Știu că

în

de la 1 mai a.c. în întreprinde
rile industriale și Centrala in
dustriei poligrafice, aparținînd 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Potrivit Hotărîrii, salariile 
muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din industria 
poligrafică, urmează să fie 
majorate în medie cu 10,1 la 
sută ; împreună cu majorarea 
salariilor mici efectuată 
1967, se asigură pe ansamblul 
acestei industrii, o creștere me
die de 11,5 la sută în 1969. De 
această creștere a salariilor 
beneficiază peste 23 000 de sa- 
lariați, ale căror venituri vor fi 
anual mai mari cu aproximativ 
38 milioane lei față de cele 
realizate înainte de 1 august 
1967.

Ținînd seama de principiile 
generale ale noului sistem de 
salarizare, de specificul și 
complexitatea industriei poli
grafice și de rezultatele expe
rimentării într-un număr de 
întreprinderi din această ra
mură, salariile muncitorilor șl 
personalului tehnic-adminis- 
trativ vor fi stabilite în funcție 
de cantitatea, calitatea și răs
punderea în muncă și vor fi 
legate mai direct de rezultatele 
obținute în producție de fie
care salariat și de ale între
prinderii în ansamblu. Ca re
zultat al includerii în salariul 
tarifar a celei mai mari părți 
din adausurile variabile actuale 
Ia salariu — acord și premii 
— ponderea salariului tarifar

Constituirea grupurilor parlamentare

de prietenie din Marea Adunare

Națională a României și Consiliul

Național al Austriei

în vederea dezvoltării relațiilor 
de colaborare parlamentară din
tre România și Austria, pe baza 
înțelegerii intervenite între cele 
două parlamente, au fost consti
tuite recent grupurile parlamen
tare de prietenie.

Președintele grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România — Austria, a fost

In întâmpinarea Conferinței
naționale a

La Universitatea din Craiova 
se desfășoară o susținută acti
vitate dedicată Conferinței națio
nale a studenților. Astfel, în ța- 
drul Ateneului studențesc, la fa
cultățile de studii economice și 
agricultură s-au organizat dezba
teri pe anii de studii despre sem
nificația acestui eveniment, des
pre locul ce-1 va ocupa Confe
rința în ansamblul măsurilor în
treprinse în țara noastră în direc
ția modernizării învățămîntului. (Agerpres)

în salariul total al muncitori
lor va crește de la circa 75 la 
sută la aproximativ 90 la sută.

Ca și în celelalte ramuri in
dustriale, unde s-a generali
zat noul sistem de salarizare, 
lucrătorii din industria poli
grafică vor beneficia de spo
ruri de salarii pentru vechimea 
neîntreruptă în aceeași unitate, 
de gratificații anuale pentru 
depășirea prin efort propriu a 
beneficiilor planificate, precum 
și de premieri în cursul anului 
pentru rezultate deosebite ob
ținute în activitatea lor. De 
asemenea, ei vor beneficia în 
continuare de sporurile acor
date pentru condiții deosebite 
de muncă.

Noua Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri reflectă consecven
ța cu care sînt aplicate în 
practică hotărîrile Congresului 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, privind ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor va constitui pentru lu
crătorii din industria poligrafi
că un puternic stimulent în 
realizarea și depășirea sarcini
lor de plan la toți indicatorii 
privind producția de ziare, re
viste și cărți în continuă creș
tere, în scurtarea ciclului de 
fabricație și îmbunătățirea 
substanțială a calității tipări
turilor, potrivit exigențelor 
mereu sporite ale maselor de 
cititori.

(Agerpres)

ales Alexandru Seneoviei, pre
ședintele Comisiei pentru indus
trie, construcții și transporturi a 
Marii Adunări Naționale, iar al 
grupului similar din Consiliul 
național al Austriei dr. Bruno 
Pittermann, președintele Fracțiu
nii socialiste din parlamentul 
austriac.

(Agerpres)

studenților
In cadrul celor 9 facultăți au fost 
pregătite numeroase comunicări 
științifice — 120 dintre ele ur- 
mînd să fie susținute în sesiu
nea cercurilor studențești ale că
rei lucrări se vor desfășura în 
curînd. Studenții, artiști-amatori 
de la facultățile de electrotehnică, 
științele naturii și studii econo
mice au prezentat programe de
dicate acestui eveniment.
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Expoziție despre
tineretul roman

în Belgia, la Louvain s-a 
deschis expoziția „Tineretul 
în viața României'*.  Expoziția 
redă, prin intermediul imagi
nilor fotografice, aspecte sem
nificative din preocupările ti
neretului român.

Printre participanții la des
chiderea expoziției se aflau 
Alphonse Vranckx, ministrul 
justiției, membru al Biroului 
Executiv al Partidului Socia
list Belgian, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României 
în Belgia, precum și repre
zentanți ai conducerii națio
nale a Tineretului Socialist 
Belgian.

De asemenea, a asistat de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist din România, con
dusă de Vasile Nicolcioiu, se- 
cretar al C.C. al U.T.C., care 
a făcut zilele trecute o vizita 
în Belgia.

Expoziția a suscitat un viu 
interes.

• Răspunsul israelian la planul initial de 

Iordania ^.Întrevederile lui Mahmud Fawzi

• Un comunicat militar dat 
publicității la Cairo menționează 
că luni dimineața a avut loc o 
luptă aeriană între aviația israe- 
liană și cea egipteană, in urma 
căreia un avion israeban a fost 
doborit în regiunea Suezului, iar 
un aparat aparținind forțelor ae
riene ale RAU. a fost sibt să a- 
terizeze forțat în teritoriul egip
tean.

9 Un purtător de cuvint al co
mandamentului militar i crabii an a 
anunțat că luni dimineața, fa re
giunea Suezului, a avut loc o 
luptă aeriană între aviația isne- 
liană și cea egipteană. Un avion 
egiptean, a subliniat purtătonJ 
de cuvint a fort doborit

ie la Cairo la începutnl țiptămf- 
nn și să prezinte tm raport pre- 
ședinteîui Gamal Abdel Nasser 
cu privire la disrntnle pe care 
le-a avut cu președintele Nixon și 
cu alte oficialități americane. Vi
zita sa a constituit un răspuns la 
cea întreprinsă la sRrptnl andni 
trecut fa ILA.U. de către Wilham 
Scontai. reprezrstantrJ perso
nal a! prfțxstotelui Kiwi.

țieî și acțiunilor de tulburare a bunei des
fășurări a cursurilor", descoperirea unor 
intruși care se ocupă cu vînzarea de stu
pefiante în rîndurile tinerilor, precum și 
depistarea studenților și elevilor care par
ticipă ia activități politice, cum ar fi cam
paniile de protest împotriva războiului 
din Vietnam sau a segregației rasiale. Po
trivit unei anchete publicate de Asociația 
Națională pentru Educație (N.E.A.), în o- 
rașul Newark (statul New Jersey) în pre
zent există cîte un polițist în fiecare liceu 
și cîte 4—5 în fiecare institut de învățâ- 
mînt superior. Orașul Kansas City are an
gajați 23 de „paznici școlari". Fiecare din
tre aceștia este „înarmat" cu gaze lacri
mogene șî cătușe. La Chicago, 270 de po
lițiști îmbrăcați în uniforme supraveghea
ză în permanență 51 de școli și colegii. 
La Philadelphia poliția se află permanent 
în 20 de școli.

S-ar putea_ ca activitatea acestor „paz
nici școlari" să dea unele rezultate în ce 
privește prinderea unor traficant! de stu
pefiante. Dar în ce privește împiedicarea 
activităților protestatare ale studenților și 
elevilor americani, eforturile depuse s-au 
soldat, cel puțin pînă acum, cu un eșec 
total. O mărturie în acest sens o consti
tuie marile demonstracții împotriva, răz
boiului din Vietnam și discriminării ra
siale ce au avut loc în numeroase orașe 
americane la sfîrșitu! saptămînii tre
cute, unde în rîndurile zecilor de mii de 
manifestanți se afla un însemnat contin
gent de reprezentanți ai tineretului stu
dios.

începînd din săptămîna trecută, elevii 
și studenții unora din liceele și colegiile 
newyorkeze au avut o surpriza i în curțile 
instituțiilor respective și-au făcut apari
ția... polițiști îmbrăcați în haine civile. De 
data aceasta, „gărzile de securitate" — 
denumirea acordată domnilor polițiști — 
nu mai sînt în slujba comandamentului 
poliției din New York, ci își primesc sala
riile direct de la Consiliul școlar al mare
lui oraș american. Ei au fost supuși, timp 
de cîteva săptămîni, unui instructaj și an
trenament special, nu sînt înarmați, dar 
au puteri depline de a proceda la ares
tări.

în cîteva alte mari orașe americane, 
prezența permanentă a polițiștilor în școli, 
a devenit deja un lucru obișnuit. Agenția 
U.P.I., care a relatat despre această „ino
vație' a sistemului american de învăfă- 
mînt, subliniază că apariția polițiștilor, în 
școli și colegii, chiar dacă sînt îmbrăcați 
în haine civile, a provocat un oarecare 
șoc. Intr-adevăr, nimeni nu își amintește 
despre ceva asemănător în întreaga isto
rie a școlilor americane. Oficialitățile s-au 
grăbit să explice această măsură prin 
necesitatea ca institutele educative „să fie 
apărate de creșterea violenței și vanda
lismului". La început, forțe polițienești cu 
fost deplasate în universități și colegii, 
precum si în orășelele universitare, fiind în 
ce’e mai multe cazuri înarmate și benefi
ciind de puteri depline. Și în cazul lor, 
explicația oficială a fost „violența și van
dalismul". In fapt, după cum relevă re
vista TIME, este vorba de împiedicarea 
studenților de a-și exprima protestele, în 
•pecial în legătură cu regimul discrinqina-

VIATAI
i TINERETULUI I,

LUMII
PEKIN 14 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă anunță că înce- 
pînd de la 2 aprilie, după deschi
derea celui de-al IX-lea Con grei 

al P.C. Chinez, delegații 
me participat la discuții în cadrul 
c^msulor. In ședința plenară din 
14 aprilie a celui de-al IX-lea 
Congres național al Partidului 
CooTOirst Chinez, delegații au 
ad-^ptat în Ujîâ^xaujlu taie „Raportul 
Politic al C-C al P.C. Chinez" 
prezentat de tovarășul Lin Bian 
p Stitntnl Partidului Comunist 
Chynez.

Congresul a hotăril să însărei- 
nere Secretariatul Prezidiului 
Congresului cn publicarea „Ra- 
partnhri poli tic al Comitetuhii 
Centra] al Partidului Comunist 
Oănez" și a „Statutului P. C. 
Chinez*.

Ședința din 14 aprilie a Con- 
gresuhri național al Partidului 
Comunist Chinez a fost prezidată 
de tovarășul Mao Tze-dun, care 
a rostit o cuvântare.

Cu începere de la 15 aprilie, 
cel de-al IX-lea Congres națio
nal al P.C Chinez va trece la 
cel de-al treilea punct de pe or
dinea de zi : alegerea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez.

„PAZNICI
ȘCOLARI77

toriu la care sînt supuși tinerii de culoare. 
Autoritățile au fost 'extrem de îngrijora
te, după valul de demonstrații studențești 
anti-segregaționiste ce "au avut loc în nu
meroase centre universitare din S.U.A. în 
cursul lunii februarie. . .

Printre sarcinile oficiale, ale polițiștilor 
care-și desfășoară acum “ activitatea per
manentă în institutele americane de în- 
vățămînt, se înscriu „împiedicarea agita

• Răspunzînd recentului plan 
In șase puncte, propus de regeAe 
Iordaniei, Hussein, in legătură ca 
soluționarea situației dm Orif»- 
tul Apropiat, ministru] de 
al Israelului, Abba Ehan s-a pro
nunțat pentru rezolvarea 
tnlnl drn -xr^-xr», 
negocieri directe între părțile in
teresate, că TVimri
liunea Jarring reprezintă 
posibilitate courtmrtțvă de e- 
laminar*  pri-n iiifgiwmiI 

organism intemațiam! a cădcr da 
reglemeutare a situației. Jszae- 
lul, a xubhmat in acefași Hm 
Abba Ehan, nu dorește reîntoar
cerea la KtttiIm de - es»«
tente înainte de războiul dxa 
1967, deoarece aceasta uu ar con
tribui la realizarea tsufir păci du
rabile ta mp»iiOriMieaiv Mij
lociu".

i U.R.S.S. — Imagine da la o 
I uzina leningrâdeanâ produ- 

I câtoara de turbine

4» . XTT-»

C. German

și-a încheiat lucrările

GENEVA 14 —- Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Cu prilejul lucrărilor 
celei de-a 24-a sesiuni a Co
misiei Economice O3T.U. pen
tru Europa, șeful delegației 
române, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a oferit luni un dejun 
de lucru, la care au participat 
șefi ai delegațiilor țd repre
zentanți ai Austriei, Belgiei, 
Bulgariei, Danemarcei, Finlan
dei, Iugoslaviei. Suediei șl 
Ungariei — țări coautoare 
ale rezoluției ^Acțiuni pe 
plan regional în vedere® îm
bunătățirii relațiilor de hiw8 
vecinătate Intre statele euro
pene aparținînd unor sistema 
social-politice diferite-, adop
tata la sesiunea a 20-a a Adu
nării Generale a O_N.lL, pre
cum șl ai Olandei

Au fost prezențl Evghenii 
Matveev, președintele Comisiei 
Economice OJJ.U. pentru Eu
ropa, Johan Kaufmann, vice
președintele Comisiei, J. P. van 
Bellinghen, președintele comi
tetului sesiunii.

Din partea română au par
ticipat Nicolae Ecobescu, șeful 
misiunii permanente a Repu
blicii Socialiste România la 
Geneva șl alți membri ai dele
gației.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și de 
cooperare.

ESSEN 14. — Trimisul special 
Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te : Primul congres al Partidului 
Comunist German a luat sfîrșit 
duminică seara la Essen. Delega
ții au aprobat Declarația de 
principii și Statutul partidului și 
au ales conducerea sa. Tovarășul 
Kurt Bachmann a fost ales pre
ședinte al Partidului Comunist 
German, iar tovarășul Herbert 
Mies a fost ales locțiitor al pre
ședintelui. In Prezidiul Comitetu
lui director au mai fost aleși to
varășii Gerhard Deumlich, Kurt 
Erlebach, Hermann Gautier, 
Willi Gems, Manfred Kapluck, 
Ludwig Muller șl Karl-JJeinz 
NoetzeL-

In legătură cu alegerile parla
mentare din toamnă, Congresul 
P.C.G.. a adoptat un apel către 
toți democrații vest-germani, che- 
mîndu-i să voteze pentru candi- 
dații „Acțiunea progresului de
mocratic". Participanții au adre
sat apropiatului congres al Parti
dului Social Democrat un mesaj 
în care subliniază importanța ac
țiunilor comune ale comuniștilor 
și social-democraților în favoarea 
unei noi orientări politice, împo
triva neonazismului, pentru pace 
și securitate în Europa.

Congresul a adresat Comitetu
lui Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam o telegra
mă în care se exprimă 6 olid ari-

tatea comuniștilor vest-germani 
cu lupta eroici a poporului -.iet- 
namez împotriva agresiunii «m*-  
ricane, pentru apărarea indepen
denței și suveranității patriei sale.

In timpul lucrărilor sale, con
gresul a primit numeroase 
je de salut din partea unor per
sonalități ale vieții publice ți cul
turale din R. F. a a
Uniunii Germane a Păcii, a unor 
uniuni și organizații țărănești și 
itudentești vest-germane.

După încheierea congresului, a 
•vut loc un mare miting la care 
au participat mai multe mii de 
persoane.

te ntetA a
aec-ra •

I. RETEGAN

Reuniunea interparlamentară
de la Viena a luat sfîrșit

ciut țcLrtfe 
saciâUste

Canada nu crea ca politica ex
ternă jî politica de apărare a ță
rii să fie stabilite de alte țări, fia 
ele și țări prietene, a declarat 
primul ministru al Canadei, Pier
re Elliot Trudeau, la a reuniune 
a Partidului Liberal care a avut 
loo la Calgary. Respinglnd ideea 
că această nouă orientare a Ca
nadei ar oglindi o tendință izo
laționiști, el a subliniat că sem
nificația acestei orientări este că 
politica țării va depinde tntr-o 
măsură mai mică de cea a marilor 
puteri aliate.

Refuzind si acorde 
populației de culoare 
din Rhodesia chiar și 
acele minime drepturi 
propuse de premierul 
britanic la tratativele 
le pe nava „Fearless" 
regimul tai Ian 
Smith se pregătește 
pentru noi acțiuni care 
să statuteze actuala 
situație de inegalitate 
a africanilor- La Salis
bury a fost adoptați 
legea privind organi- 
aarea unui referen
dum cu două întrebări 
si două răspunsuri în 
virtutea căruia regi
mul rasist urmărește 
oă obțină „aprobarea**  
noii constituții «1 pro
clamarea Rhodesiei ca 
republică. Potrivit zia
rului NATA MERCU
RY, care a publicat un 
Interviu ce i-a fost 
acordat In exclusivi
tate de către Smith, 
referendumul va avea 
Ioc în luna viitoare sau 
In iunie cel mal tîrziu. 
întrebat ta cadrul in
terviului care vor fi 
rezultatele acestui re
ferendum, șeful guver
nului rasist declara : 
„Eu cred că majorita
tea electorilor vor 
vota pentru constituție 
și vor înțelege că nu 
avem altă cale de
cît aceea de a opta

dertei unt d«xr_ nlbiL 
ceilalți (imensa majo
ritate) reprezenttad • 
populație lipsită de 
■ rice drepturi. La 
scrutinul din 1965 
»in prezentat la urne 
doar alegătorii albi și 
cîtiva șefi de trib, con
vertiți prin cunoscute 
mijloace colonialiste. 
Deci, cele 8® de pro
cente la care ae rețe

altele nai me- 
a intimida blîș- 

de •poziție 
populației 
Astfel. a 

pra-

ARITMETICA
LUI SMITH

vizite! în Republica 
Sud-Africani că este 
„sigur de «prijinul a 
M la astă din popu
lația rhodesiană"

Calculele iul Smith 
dovedesc o stranie 
concepție despre arit
metică. Populația Rho
desiei numără în pre
zent 4 538 OM locuitori, 
din care numai 221 MO 
sînt europeni. Pentru 
Smith locuitori ai Rho-

rea Smith aparțin 
populației albe care 
reprezintă o minori
tate. Dar pe autorită
țile de la Salisbury 
nu le interesează cit 
reprezintă cei 80 la 
sută din votanții albi 
din totalul populației 
Rhodesiei.

De altfel, In afara 
măsurilor de represi
une cunoscute, regimul 
lui Smith a luat re-

cent 
nite 
caret 
din rîndnl
Zimbabwe, 
fost elaborat nn 
lect de lege urmărind 
Introducerea oficială a 
apartheidului în Rho
desia. In conformitate 
cu acest proiect, popu
lația 
urma să trăiască nu
mai 
ereate în zonele cu pă- 
mîntul cel mai puțin 
fertil. In anumite re
giuni unde se întind 
bogatele plantații de 
tutun ale colonialiș
tilor albi sau în 
centrele urbane lo
cuite de albi, popu
lația de cnloare nu va 
avea dreptul să des
fășoare nici un fel de 
activități. Noul pro
iect privind „bantus
tanele rhodesiene" lan
sat de oficialitățile de 
Ia Salisbury pregă
tește, după cit se pare, 
condițiile pentru a 
transforma Rhodesia 
intr-o zonă nr. 2 a 
apartheidului.

Dar pînă cînd vor 
putea fi nesocotite as
pirațiile celor peste 
patru milioane de ne
grii ?

de culoare ar

ta „rezervații*

IOAN TIMOFTE

Cea de-a 104-a sesiune a Con
siliului interparlamentar, organ 
al Uniunii interparlamentare, care 
s-a desfășurat la Viena, și-a în
cheiat duminică lucrările prin a- 
doptarea unei serii de rezoluții 
cu privire la problemele inter
naționale actuale. In două rezo
luții se cere interzicerea, pe de 
o parte, a fabricării și folosirii 
armei chimice și bacteriologice, 
iar pe de altă parte a armelor 
nucleare și termonucleare. Con
siliul cere îndeosebi membrilor 
Uniunii interparlamentare să-și 
exercite influența asupra guver
nelor lor pentru a le determina 
să semneze și să ratifice tratatul 
de neproliferare a armei nucle
are. A fost, de asemenea, adop
tată o rezoluție asupra Orientului 
Apropiat, prin care se cere mem
brilor Uniunii să contribuie la 
înlăturarea conflictului și să spri- 
fene eforturile în vederea resta- 

unei păd pomanente in 
Orientul Apropiat Alta rezolu
ții adoptate de ConsJîzJ inter
parlamentar te referă h rolul și

răspunderile țărilor mijlocii 
mici în 
diale, apărarea mediului uman și 
la conservarea resurselor natura
le, apărarea drepturilor funda
mentale ale omului în conflicte
le armate, schimburile culturale, 
progresul social yi altele. Consi
liul interparlamentar a adoptat 
totodată un apel contra discri
minărilor rasiale, apartheidului,
renașterii nazismului și antise
mitismului. Toate rezoluțiile a- 
doptate vor fi prezentate celei 
de-a 57-a Conferințe interparla
mentare, organ suprem al Uniu
nii interparlamentare, care va 
avea loc la New Delhi, între 30 
octombrie și 7 noiembrie 1969.

Delegatul român, prof. Tudor 
Drăganu, a fost ales președintele 
Comisiei pentru probleme juri
dice și parlamentare.

menținerea păcii mon- Tineri

pe

PENTRU'FOLOSIREA PAȘNICĂ
A EXPLOZIILOR NUCLEARE

șantiere

• TODOR JIVKOV, prtțedm- 
teie Conrihuhn de Miniștri al 
R P. e sosit luni la
Vrers btfr-c cxzstd oficială !• rn- 
cctefM eiwefervfai federal al A- 
ustriei, Josef Kleas.

PROGRAM DE COLABORARE 
ROMANO—IUGOSLAV

• LA 14 APRILIE a fort sem
nat la Belgrad programul de co
laborare pe anii 1969—1970 în 
domeniile culturii «i înv&tămîntu- 
lui între Republica Soc- 'irtă Ro
mânia «i R- S. F. Iu"0îl2\ia.

Programul prevede acordarea 
reciprocă ae burse pentru spe
cializare. schimhiiri de cadre di
dactice și shjdenți, de oameni de 
arta și cultură, legături directe 
între uniunile de creație, bihlio- 
teci, schimburi de formații artis
tice, de expoziții.

Din partea româna, programul 
a fost semnat de Traian Pop, ad
junct al ministrului fnvățămînhi- 
lui, iar din partea iugoslavă de 
Voislav Djurici, președintele Co
misiei pentru relații culturale cu 
străinătatea 1 R. S. Serbia.

DUPĂ INCIDENTELE 
DE LA BATTIPAGLIA

• SE AȘ TE APT A ca marți si 
alba loc in Parlamentul italian 
• dezbatere asapra împrejură
rilor în care i-aa produs inci
dentele din localitatea Battipa- 
glia, soldate cu doi morți. După 
com s-a anunțat, aceste inci
dente au avut loc ta timpul de
monstrațiilor populației împotri
va închiderii a a or întreprinderi 
din localitate. Mai mulți depu- 
tați și senatori și-au anunțat 
Intenția de a interpela guvernul 
asupra măsurilor pe care inten
ționează să le ia pentru a împie
dica poliția să comită acte de 
represiune brutală. „II Tempo" 
■crie că o dată cu necesitatea 
rezolvării problemelor economice 
și sociale din regiunile mai să
race din sudul Italiei, se pune 
problema precizării funcțiilor 
poliției și limitelor în care or
dinea publică trebuie să fie men
ținută și impusă intr-o țară 
democrată. Ziarul „II Giomo" 
exprimă părerea că stat nece
sare reforme pe tărîm econo
mic șl social.

• In capitala Iranului s-a în
cheiat colocviul internațional 
cu tema: „Lumea a treia 
tn anul 2 000“. Colocviul a 
reunit 25 de specialiști din mai 
multe țări, precum ți numeroși 
oameni de știință din Iran. Spe
cialiștii au făcut expuneri, au exa-

Tratative
sone to-

mâini în comun condițiile actuale 
din ansamblul țărilor lumii a 
treia, au procedat la un schimb 
de opinii cu privire la posibili
tățile, căile ți mijloacele de care 
dispun aceste țâri pentru a de
păși stadiul prezent ți a se pre
găti tn vederea unei ascensiuni 
accentuate pe linia progresului.

Printre comunicările care au re
ținut atenția ți interesul partici- 
panțdor a fost cea expusă de de
legatul român, Nicolae Costache, 
lucrare elaborata în comun cu 
Mircea Malița, despre rezultatele 
cercetătorilor noștri tn domeniul 
prognozei și al dezvoltării eco
nomice ți despre importanța 
accelerării ritmului de creștere 
al economiei, ilustrat cu exemple 
elocvente din țara noastră.

americane
VIENA 14 (Agerpres) Trata

tivele sovie to-americane asupra 
folosirii exploziilor nucleare în 
«copuri pașnice au început luni 
la Viena, la sediul reprezentan
ței americane pe lingă Agenția 
Internațională pentru Energia 
Atomica. Delegația sovietică este 
condusă de acad. E. K. Fedorov, 
iar cea americană de Gerald 
F. Tape, membru al Comisiei 
pentru Energia Atomică a S.U.A.

înaintea începerii tratativelor, 
acad. E. K. Fedorov a declarat 
unui corespondent TASS că ur
mează să fie discutate aspectele 
tehnice ale acestei probleme. El 
și-a exprimat convingerea că 
schimburile de păreri vor fi utile 
pentru folosirea în viitor a ex
ploziilor nucleare la efectuarea 
de lucrări miniere, construcții de 
canale etc.Luni s-a deschis oficial

campania electorală pentru
referendumul de la 27 aprilie 
în legătură cu reforma regio
nală și a Senatului. 
17—24 aprilie, în 
seară timp de o oră, cu 
ceptia duminicilor, 
partidelor politice reprezen
tante în Adunarea Națională 
vor vorbi la posturile de 
radio și televiziune expri
mi ndu-și punctul de vedere 
fată de următoarea întrebare 
pusă unui număr de 28,5 mi
lioana de francezi : „Apro
bați proiectul de lege relativ 
la crearea regiunilor si la 
reforma Senatului ?“

Intre 
fiecare 

ex- 
liderii

• NIKOLAI Patolicev, minis
trul comerțului exterior al 
U.R.S.S. a sosit luni la Paris 
pentru a duce tratative în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre Uniunea Sovie
tică și Franța, anunță agenția 
TASS.

Anul acesta expiră termenul 
acordului comercial pe termen 
lung dintre cele două țări. In 
perioada 1965—1969 pentru care 
fusese semnat acordul, schimbu
rile de mărfuri dintre cele două 
țări s-au dezvoltat favorabil, 
crescînd de 1,5 ori față de pe
rioada precedentă da cinci ani.

*•
' ■ • • *
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MAROC. — Imagine din Casablanca

) —:»

Primăvara, mai capricioa
să decît oricînd, se lasă me
reu așteptată. Deocamdată 
ea există doar calendaristic. 
Totuși, odată cu primele 
raze de soare mai calde, au 
apărut primii muguri si... 
primii brigadieri pe șantie
rele tineretului. Duminică 
de aprilie. In Belgrad și în 
alte orașe, ea și pe marile 
pan ti ere din țară au răsunat 
din nou cîntece ale brigadie
rilor.

Feste 5M de brigadieri au 
lucrat la amenajarea „Par
cului Prieteniei*'  de la Novî 
Beograd, unde conducătorii 
țărilor prietene care vizi
tează Iugoslavia plantează 
oițe un pom.

Alte două brigăzi și-au 
desfășurat activitatea pe 
șantierul căii ferate din 
Novi Beograd și al șoselei 
care va traversa cel mai 
mare cartier al capitalei Iu
goslave, făcînd o legătură 
directă cu autostrăzile Skop- 
lie — Belgrad Și Zagreb — 
Belgrad. In sfîrșit, o altă 
brigadă a lucrat la amenaja
rea barăcilor unde vor lo
cui brigadierii — participant! 
la acțiunea intitulată „Beo
grad — 1969". De la începu
tul lânii mai și pînă la sfîr- 
șltnl lui octombrie, pe șan
tierele de construcții de la 
Novi Beagrad vor lucra, în 
serii de cîte 35 de zile, pes
te 5 000 de tineri și tinere 
din întreaga tară Rezultate
le obținute în anii trecuți de 
brigadieri a arătat că ase
menea acțiuni nu au numai 
o importantă practică, con
tribuind la înaintarea în 
ritm rapid a lucrărilor de 
construcții, ci și una educa
tivă. cultivînd o atitudine 
sănătoasă fată de muncă, în 
special în rîndul elevilor șl 
studenților.

Primăvara aceasta a strîna 
un mare număr de tineri și 
pe malurile Savei, în cadrul 
acțiunii de îndiguire fii re
gularizare a cursului aces
tui rîu care, prin revărsări
le sale, a provocat în repe
tate rînduri mari pagube. 
In prezent. prin lucrările 
efectuate de brigadieri, s-a 
înălțat un dig lung de 15 km 
și astfel orașul Zagreb a fost 
pus la adăpost de orice inun
dații ; totodată, a fost crea
tă o zonă de mai multe hec
tare pe care va fi creat nn 
parc de reerfeatie. De-a lun
gul Save! lucrările vor con
tinua și în cursul acestui an.

In Bosnia și Hertegovina. 
a fost adoptat un vast pro
gram de construcții de dru
muri moderne. Pe șantierul 
dintre Bihaci și Iaițe mun
cesc multi tineri. Aceste lo
calități au jucat un rol im
portant în timpul celui de al 
doilea război mondial, cînd 
unitățile armatei de elibe
rare națională au dus grele 
lupte împotriva cotropitori
lor fasciști. Astfel, în toam
na anului 1942, Ia Bihaci a 
avut loc prima sesiune a Ve- 
cei antifasciste de eliberare 
națională. Cea de-a doua se
siune, ale cărei hotărîrl an 
pus bazele Iugoslaviei noi, 
a avut loc un an mal tîrziu 
la Iaițe. Cele două localități 
vor fl legate în următorii 
doi ani printr-o șosea moder
nă construită de către tineri

NICOLAE PLOPEANU

Belgrad, aprilie
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