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La lucrările de întreținere
a culturilor sâ fie angajate
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al Agriculturii

Lucrările agricole 
din această primăva
ră s-au desfășurat în 
condiții cu totul deo
sebite de ceilalți ani. 
Iarna mai prelungită 
și primăvara capri
cioasă au întîrziat 
începerea lor în cea 
mai mare parte a ță
rii și au redus cel 
puțin la jumătate 
perioada normală de 
frAămințări. Folosind 
du» plin capacitatea 
tractoarelor și mași
nilor agricole, prin 
eforturi susținute de
puse de toți muncito
rii, tehnicienii și in
ginerii 
derile 
stat, 
pentru 
agriculturii și de că
tre țărănimea coope
ratistă, s-a reușit ca 
semănatul tuturor 
culturilor să fie, la 
această dată, termi
nat în toată țara, 
fără a se depăși pe
rioada optimă, ex- 
ceptînd unele tere
nuri — și acestea din 
cauza excesului tem
porar de umiditate —■ 
care vor trebui însă- 
mințate cu porumb 
sau plante furajere 
pe măsură ce se vor 
crea condiții favora
bile.

Beneficiind de 
na aprovizionare 
apă a solului și 
Încălzirea timpului,

din întreprin- 
agricole de 

întreprinderile 
mecanizarea

bu- 
cu 
de

toate culturile au ră
sărit bine, au o den
sitate normală și au 
pornit viguroase în 
vegetație. De aseme
nea, culturile de grîu 
se prezintă foarte 
bine și hîne pe flfi la 
sută din 
cultivată 
prinderile 
de stat și 
sută în cooperativele 
agricole de produc
ție ; pe restul supra
fețelor, jjatorită apli
cării de îngrășăminte 
chimice și efectuă
rii lucrărilor de în
grijire, s-au creat 
condițiile necesare 
pentru redresarea 
vegetației și obține
rea producțiilor pre
văzute.

Dfi aici înainte, 
soarta producțiilor 
ridicate depinde nu
mai de timpul și mo
dul cum vor fi apli
cate lucrările de în
treținere 
culturi, 
acestor 
timpul necesar și 
un nivel calitativ su
perior are ca scop, în 
condițiile acestui an 
cu multă umiditate, 
distrugerea crustei și 
a huruienilor, asigu
rarea în mod di
ferențiat a densității

suprafața 
în între- 

agricole 
de 81 la

a fiecărei
Efectuarea 

lucrări la 
!a

( Continuare 
tn pag. a IIl-d\

Masa hotimdf 
a „ScinteL 
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PLURIVALENTA DIALOGULUI

COMITETUL U.T.C.
COMITETUL DE DIRECȚIE

De In crearea comitetelor de direcție a trecut un an. 
A fost suficient acest interval pentru a confirma deplina 
concordanța a noului sistem de conducere — avînd la 
hâzii principiul muncii colective — cu complexitatea tot 
mai accentuata a proceselor din economie.

Cum colaborează organizația U.T.C. din întreprin
dere cu comitetul de direcție? O întrebare - al cărei 
răspuns comandă nemijlocit amplitudinea eficienței pe 
mai multe planuri. Este știut ca în orice unitate econo
mică tinerii constituie o prezența masivă, putori al par
ticipe la transformarea în realitate a botărîrilor luate de

comitetul de direcție, tinerii din întreprinderi ee pot 
considera în același timp, corespunzător posibilităților 
lor, verigă importantă în sistemul informațional el aces
tuia, partener in fundamentarea deciziilor. Lucra per
fect posibil dacă ținem cont de faptul că organizația 
U.T.C., prin secretarul sân, beneficiază de invitația per
manentă la masa de lucra a comitetului de direcție. 
Totul depinde, așa cum arătam, de plurivalența și aoli- 
dilaiea relației: comitet de direcție — comitet U.T.C. 
Analiza electuală la uzina bucureșteonă „23 August" 
ne prilejuiește o serie de considerații pe această temă.

fia pUearta tftn Steaaoea, pa aarapertol Vnukeaa

Tîndrul operator chimist Camă Pascaru 
Combinatul de tngrățăminte cu azot
Neamț, secția amoniac, este feful unei echipe de 
trei tineri. Atenția ți priceperea de care dâ do
vadă la supravegherea instalațiilor, i-a atras apre

cierea întregului colectio

Foto ■ O. PLEC AN

— Este firesc ca colaborarea 
între cele două organe de con
ducere din întreprindere să se 
desfășoare pe terenul de interfe
rență al problematicii încredin- 

soluționare fiecăruia 
tovarășul 
membru 

în comitetul de direcție, director 
cu producția- In întreprindere, 
aceasta înseamnă organizarea 
procesului de producție, unde 
tinerii sînt participant! nemijlocit 
la desfășurarea Ini. preocuparea 
pentru formarea ji perfecționa
rea cadrelor, recrutate în marea 
majoritate din rindul tineretului, 
disciplinarea aub loate aspectele 
B satariafilar noștri mulți dintre 
ei uteciști, alții apropiați de 
vîrsta lor.

Pentru a ilustra că în acest spi
rit își ordonează preocupările co
mitetul U.T.C. pe întreprindere 
putem aduce numeroase exemple. 
Ne mărginim la unu] singur. în 
secția prelucrări locomotive, co
lectiv în majoritatea sa tînăr, 
s au ivit serioase necazuri. Con- 
centrindu-și atenția asupra aces
tui compartiment foarte impor
tant, organizația U T C. a izbu
tit să imprime corecturi vizibile 
în educația tinerilor care lu
crează aici, în rezultatele lor in 
producție- Nici nu este de mi
rare în acest context consecventa 
cu care conducerea tehnioo-ad- 
rninistrativă a uzinei, convins! 
prin fapte de competența orga
nizației U.T.C., li solicită inter
venția în diferite împrejurări.

Clintind modalitățile prin care 
comitetul U.T.C. vine In contact

țață spre 
dintre ele, ne explică 
ing. VICTOR BEȘA,

cu preocupările, operative ți de 
perspectivă, ale comitetului de 
direcție, ajungem fără ocol la 
principala formă : prezența secre
tarului U.T C la ședințele de lu
cru ale acestuia.

— Invitat alături de membrii 
comitetului de direcție — ne 
spune tovarășul ing. MARIN 
ENACHE, secretarul comitetului 
de partid pe uzina — secretarul 
comitetului U-T.C. are, înainte 
de orice, posibilitatea de a fi la 
curent cu toate prohlemcle ce 
pot, ce trebuie sa constituie 
punctul de plecare în acțiunile 
educative pe care organizația în 
ansamblul său le întreprinde. Să 
nu uităm însă ca Ini i se oferă 
astfel prilejul de ăi-și exprima 
deci fără a avea drept de vot — 
punctul de vedere pe marginea 
oricărei probleme discutate.

Și mai înainte secretarul co
mitetului U.T.C- din întreprin
dere participa la diferitele șe
dințe, pe probleme diverse, or
ganizate de Către conducerea 
uzinei. Acum, Insa, această par
ticipare capătă și un caracter 
angajant din partea secretarului 
U.T.C. Primind cu CÎteva zile 
înainte tematica ce urmează a fi 
discutată, el are obligația să 
evite „fotoliul de onoare", con
sacrat în asemenea
Cum valorifică comitetul U.T.C. 
avantajul

— Am 
(edință a 
exemplul 
în memorie 
M1TRU BADEA, ««etarul co- 
mi lei ului U.T C coordonator pe 
uzină. S-a luat în discotic acti
vitatea de k secția prelucrări 
locomotive. Șezusem acolo mai 
multă vreme în perioada anteri
oară. cunoșteam destul de bine 
situația existentă. Țuiasena să 
informez președintele comite-

Pe haz» acordului comun din
tre conducătorii de partid ji de 
stat ai Uniunii Sovietice și ai 
Republicii Socialiste România, la 
16 mai au plecat la Moscova în- 

_ tr-o vizită de prietenia tovarășii 
BP Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al C.C. al P.C.R., președin- 
• tele Consiliului de Stat al Repu- 

hlicii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 

—b Comitetului Executiv, al Prezi- 
diului Permanent al C.C al 
P.C.R, președintele Consiliului 
de Miniștri. Au plecat, de ase- 
menea, tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 

• al Prezidiului Permanent al CC- 
al P.C.R , prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Manea 

A Nlănescu, membru al Comitetului 
— Executiv, secretar al C.C. al 

P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful secției relații externe a C.Cx 
al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți 
Gheorghe Apostol, Emil 
raș, Chivu Stoica, Paul 
cu-Mizil, Virgil Trofin, 
Berghianu Florian 
Constantin Dragan, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajnvici, Emil Drăgănes- 
cu, Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu. Vasile Patili- 

împrejnrări. neț, vicepreședinți ai Consiliului 
‘ de M<-

P.C R., 
ai gu- 

înstitu-

ce i se oferă ? 
să ml refer la ultima 
comitetului de direcție, 
avîndu-1 mai proaspăt

— ne spune DU-

t tovarășii 
Bodna- 

Nicules- 
Maxim 

Dănălache,

de Stat și ai Consiliului 
nîștri, membri ai C.C. al 
ai Consiliului de Stat și 
vemului, conducători ai 

și ai organizații-țiilor centrale 
lor obștești.

Au fost de 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

față A. V. Basov, 
Uniunii Sovietice 
și membri ai am-

Pe baza acordului comun 
dintre conducătorii do partid 
și de stat ai Republicii Socia
liste România și ai Uniunii So
vietice, în ziua de 
Moscova a avut loc 
între tovarășii 
Ceaușescu, secretar 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C, 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și tovarășii 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

La întîlnire au participat 
din partea română tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Corni 
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției Relații Ex
terne a C.C. al P.C.R., și Teo
dor Marinescu, ambasadorul

1G mai, la 
o întîlnire 

Nicolae 
general al

PARTID

Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.

Au participat, de asemenea* 
din partea sovietică tovarășii 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., V. N. Novikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, A. A. Gromiko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei Centrale da 
Revizie a P.C.U.S,, șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S.

în cadrul fntilnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, a avut Ioc un 
schimb de păreri, multilateral, 
sincer, în probleme de in
teres reciproc, privitoare la 
mișcarea comunistă și munci
torească mondială și la proble
me ale situației internaționale, 
inclusiv la sarcinile luptei 
pentru pace și securitate în 
Europa. Părțile au analizat, do 
asemenea, probleme ale rela
țiilor bilaterale dintre U.R.S.S. 
și Republica Socialistă Româ
nia și au reafirmat hotărîrca 
lor de a întări relațiile de prie
tenie sovieto-române.

Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. 
au oferit un prinz în cinstea 
conducătorilor de partid și de 
stat români.

PLECAREA DIN MOSCOVA

ABSENȚA N. CDROIU

(Continuare in pflg. d

TEMPERATURII

«ORALE Șl IMPLICAȚIILE El
“ de indiferență ma-

hcuri de interes 
de transport 

sălilor dfs 
-4 cli-

rd ce caracterizează, in covirțitoarea majorii:e 
a cazurilor, telațiile cotidiene pe care le xtnhiLm 
în diverse situații. Discuția de față îji proptea 
sâ demonstreze complicitatea prin care indiferența 
încurajează faptele mai grace sau mai puțin gra
ve ce contravin normelor eticii noastre fi «ie, ,n 

-mția redacției, o necesară prefață a unei dez- 
propune să divulge nocivitatea ahsm- 
‘ri! morale.

CARE
IAU

-u un

C1U, 
fuliii
GEORGE ANTONIU, judec rit* 
la Tribunalul suprem • EMIL 
GEORGESCU, procuror, șal de 
Mdil la Procuratura municipiu
lui București a VARTAN ARA- 
CHELIAN, zierifl.

IERI, pe Stadionul 
Tineretului, s-a 
dat startul în fi
nalele campiona
telor universitare

fCitiți a mJ nunta ba 
W • 7-a)

STAN 
Institw-

tip* astfel 
uiri: arrvi.

•twl BB dl

COLOCVIU ETIC LA
PARTE :
conf. unîv. dr. ION 
director adjunct al 
de Științe Pedagogice •

File din istorie mișcării de tineret din România

TINERETULUI COMUNIST
IN ANII CRITH EEONOflICE

L> Moscova, pe aeroportul 
Vnukovo, înalții oaspeți an fast 
întimpinați de tovarășii I_. I. 
Brejnev, secretar genera] al C.C. 

® >1 P.C.U^., A. N. Kosîgbin,
membru a] Biroului Politic al 
C.C. al PC.UJi^ președintele 
Consiliului de Miniștri «1 
UJLS.S^ K. F. Katușev, seeretar 
al C.C al P.C.U.S., V. N. Novi
kov, membru al C.C. al P.C.US^ 
ri cep reședințe al Ccnsiliuliri de 
Miniștri, A. A Gromiko, mem
bru al C C al P.C.U.S-, mwiîcfrm 
11 afacerilor erterne, K V. Ru
sakov, memhru al Comisiei Cen- 

£ trale de revizie a P.QU3^ și 
alte persoane nficîale-

a Au fast de față amhasadoml 
României la Moscova, Teodor 
Marinescu, și membri ai 
basadeL

ÎN PAG. A 4-A:
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im-

I

I
I
I

Vineri seara, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat ro
mâni au părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie. Pe aero
portul Vnukovo, împodobit 
cu drapelele de stat ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice,

oaspeții români au fost salu
tați de tovarășii Leonid Brej
nev, Alexei Kosîghin, Kon
stantin Katușev și de alta 
persoane oficiale sovietice.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Teodor Marinescu, am
basadorul României 
cova, și membri ai 
dei.

la Mos- 
ambasa-

ÎNAPOIEREA
LA BUCUREȘTI

Vineri seara, 
Nicolae Ceaușescu, 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, împreună cu tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și Vasile Vlad, 
șef de secție la 
care au

tovarășii 
secretar

9

înapoiat

făcut o
C.C. al P.C.R., 
vizită de prie-

tenie în U.R.S.S., s-au 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
cuIescu-Mizil, Virgil Trofin. 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C- al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizații
lor obștești.

Au fost de față A.V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și 
ai ambasadei.

TELEGRAMĂ
bordul
Nicolae Ceaușescu și 

Maurer au a-

avionului, to-

membri

De la
varășii
Ion Gheorghe 
dresat tovarășilor L. I. Brej- 
nev și A. N. Kosîghin urmă
toarea telegramă :

Părăsind teritoriul țării 
dumneavoastră, vă adresăm

cordialo 
tovără- 
bucurat.

mulțumirile noastre 
pentru ospitalitatea 
șească de care ne-am _______
în timpul șederii la Moscova 
și vă transmitem dumneavoas
tră și întregului popor sovietic 
urări de noi succese în con
strucția comunismului.

I



Pag. 2 SCiNTElA TINERETULUI
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UN OBIECTIV CARE 
VĂ INTERESEAZĂ 

în construcție:
„EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
ECONOMIEI NAȚIONALE"

<■

--.mAr.Vh

APROAPE 5 MINUTE CU V. G. PALEOLOG
I PENTRU TIMPUL DV. LIBER

despre Cercul de studii „Constantin Brâncuși"
de pe lingă Universitatea din Craiova

IMIIII»

^nemo

La 23 August, g dati ra 
sărbătorirea celei de h X'XV-b 
aniversări a Eliberării pa
triei, se va deschide ,.Expo
ziția realizărilor economiei 
naționale". fn perimetrul ve
chii expoziții de lingă Casa 
Scînteii s-a deschis, in acest 
scop, un adevărat șantier. 
Despre noile lucrări și pro
porțiile lor ne-a oferit cîte- 
va date sugestive tovarășul 
Claudiu Popeșteanu, directo
rul expoziției

— Pină la 15 iulie — ne-i 
declarat interlocutorul — 
trebuie să lie gata nou! pa
vilion. de 5000 metri pătratf. 
și toate platformele de ex- 
ponare in aer liber, astfel in
cit, la sfirșltul lucrărilor, ex
poziția va avea o suprafață 
rio circa 10.000 m plfrațl — 
din care Jumătate acoperiți 
— ceea ce înseamnă cfi vi 
avea o capacitate dublă față 
de expoziția din 1964.

— Ce va îl nou — în ceea 
ce privește serviciile destina
te publicului — fată de ex
pozițiile anterioare ?

— Multe din serviciile e- 
xistente în cursul expoziției 
vor rămîne în folosință per
manentă. Astfel, după închi
derea expoziției, vor conti
nua sâ fie folosite estrada 
pentru manifestări folclori
ce, expoziția în aer liber de 
arheologie si sculptură con
temporană, punctele comer
ciale $i casele de bilete dt 
la intrarea în complexul ex- 
pozițional. punctele comer
ciale mobile și centrele de 
recreații. Alte noutăți le vor 
constitui paradele modei, 
spectacolele folclorice, de
monstrațiile artizanale, per- 
m&nen|fl jocurilor de lumini 
in timpul nopții etc.

— Ce ne puteți spune des
pre drumurile de accw îi. în 
general, circulația in incinta 
expoziției ?

— Un pasaj subteran pen
tru pietoni va lega corpul B 
a! expoziției cu corpul cen
tral De asemenea. se lucrea
ză intena la drumurile inte
rioare. rare vor aeopen • 
suprafață da două ori taxi

Fragment din tnazheia ^Ex
poziția realizArilnr economiei 

naționale'"

mare dorit In expoziția pre
cedentă

ȘTEFAN GAXESCU

• ClNTKCE DE MASA 
PREMIATE DE UXTT'S'EA 
compozitorilor. Re
cent Uniunea Corn pari teri
lor a decernat premu per.îrj 
cele mal Izbutite clnteee de 
masă create de eorr. poet orii 
noștri.

A fost ar or dat Prwaln’ U 
compozitorilor Dani Po 
povfci /pentru pieca _Lfmha 
noaslră‘j 5} Tr.eodor Brafj 
(pentru piesu „Azi însemnăm 
in grindă-) ; prem* < III 
compozitorilor Emii Lereac-j 
/pentru piesa ..Noi te da
tăm în cintece de slavă-» fi 
Mircea Neagj 'pentru pleca 
..Rorr.ăn ? ’.At 1 ;e dor“j : au 

•**’*A'r -j •• :.uni ftve- 
poe..-.-7 . H-lfj 

t «xX te—fe^ D 
D »i Z 9 9

■

:•

— Ca Îndrumător 
al eercalnl atnden- 
teu „Ctnatan- 
11 n Brincn|i“, care 
tnnetloneaaă pe lin
gi Enivenitatea din 
fraiera, gj, evident, 
ea exeget al operei 
marțial acolpter, ce
■ a potell apene des
pre activitatea ««■ 
t«l eere.
Weetivele sale f

— PînA acum, prin
■ tridumu aeaeud 
cere — UTuatoi •* 
de multi vraes' —• 
sistem pe rate a 
C9mp:<eta o aer-a da 
date b-ACrafi.ro ire- 
f-.te pr nedi-i pt 
Ccoa Lar. Ur. B - in ruj.

— oaittllnl W1J- 
vității eertwm ar fi 
dtri. uol da n&iAri 
hiacnflrâ • _

Ev ' Ce. p_::r dec- 
camdâ’-i.. Pv*1! 
de ia lnaete sJrte- 
riiinla lut Bric rup 
caza apur.ea e& 
nit rut a doua cari 
tn orașul C ralovi” 
(u.”7de. dupi im ae 
Știe. **e la si. a* ă< 
Erivij-e a
ursîey la școala de 

arie fi meserii, ‘t 
cadrul ei reia a 
diat 4 aaij. !«-«■ 
ffrdit ci orayx Cra- 
|nva «ta cei =-a ‘

deigra •-

Erl
'-a. .

L pteten
8 0
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„Sezonul estivir i 1ne#®ut 
Șl decretat „oficial" ca ata
re și prin salturile de termo
metru înregistrate in aces
te zile. Ce ne oferă «cert 
sezon, acum, la ora debutu
lui. în București ?

Edilii — ni se comun iei — 
au făcui toate pregălirbe 
pentru „o vâri fierbinte-. 
Secția lacuri din cadrul în
treprinderilor de gospodărire 
comunală se va transforma, 
în curind. Intr-un adeviraî 
„dispecerat” de liniște, odih
nă și răcoare.

„Tn Capitală — cum ne in
formează tov. ing. Marin Ifll- 
hăitâ. șeful gospodăriei lacuri 
— s-au deschis, pină in pre
zent, opt ștranduri nou ame
najate, cu confort sporit ; 
Izvor, Libertății, ,,lfl Februa
rie", Ciurel, Bordel, Floreas- 
ca. Mogosoaia, Snagov, cu a 
capacitate totală de peste 
40 000 locuri în cabine. M:i- 
ne, duminici, se va mai da 
în folosința publicului inel 
6 00(1 de locuri în ștrandurile 
de la Băneasa 5 și Băneasa

te 2 te

ne

cu vis;*

la
m S» sfii to 
Ui,

ta

Bal

sa desc/^s! 
ÎN LOCURI PITOREȘTI COOPERAȚIA 
DE CONSUM VÂ INVITĂ PENTRU 

POPAS LA UNITĂȚILE 5ALE

X. B — 
de =ai pj 
Tk. Arerta
W». 
ypc— v rev

W de perToixe șl Lncâ un 
»’v*3 puâbî c-j 1««XM ce 

Aa«l aetsta. apele de 
«a Tfe e secau datorită 

astten ot modernizare 
a Petri ca ni. care se
dr-r^Ăy^rĂ ra Lrcetinitnru) ; 
s — «1 subliniem —
m extatl pcr^Jftatea ca în 
rara apele «J-gi re-
^BJL ia 34X1. !a eon±ti> în 

care roestr-riorj de la ..Dru- 
Huir-. n peduri” vor pinra 
■ celast ritm de lucru. Totuși, 
2e adresAm un «P«L eâldu-

• V

Din eaumerărite 
■ for emu lacuJ 
ar» -S ha» epor- 

tre rare îxrjțexuJ 
■earf«r;țr>c pentru

t M.

tza re*.

r.u de 
de artl care 
toate spectacolele.
f)us note, care au dezbătut 
«i au cîntArit calitățile ar
tistice. interpretarea, pre
zența scenică pentru fiecare 
formație, pentru flecare in
terpret. Toate formațiile au 
avut un cor — cîntece de 
mas3, populare, muzică cla- 
■ică.

...In zilele da
10 mai. au avut 
cursurile iportive între in
stitutele de reeducare, 
în ultima 
festivitatea 
formațiilor 
evoluat pînă la această dată. 
Au foat. de asemenea, oferite 
premii pentru recitatori, so
list! instrumentiști 
pentru formațiile 
auri, cor, fanfară 
total, 51 de premii 
țiuni.

In cele trei zile, 
rile sportive s-au desfășurat 
la fi discipline : atletism, 
gimnastică, volei, handbal, 
lupte și fotbal.

vorba de un 
a existat si 
specialitate ;

au

concura 
un ju- 
oamenî 

vizionat 
care au

a, • n
Ioc con-

Iar 
zi a întrecerilor 

de premiere a 
artistice care au,

Si vocali, 
de dan- 
etc. ; In 
și men-

Intrece-

V. CONSTANTIN’ESCU

WUfcl’TURBTie&

& fX

SEZONUL/

Săptămina

viitoare

la cinema

tograful

CENTRAL

din Capitală

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI «MOSFILM»

ala muncitorilor oare 
au aâpat fundațiile 
portalului de )a Tg. 
Jiu, ale pietrarilor 
rare au tăiat blocu
rile brute de tra
vertin dia cariera 
d« la B&mpolnc. des
tinate aceluiași
complex acul p tu ral ; 
au mai fost ac^nate 
o ierjB de date pri
vind vtațfi da editai 
a Lui ’e-
tâturiie artistului cu 
foytii &Â1 -'*2 ce
sc-iilâ ele Unui di»- 
tre membru ce mi) ui 
e !a Cn-

«• XM cum pâră- 
land rfjr 19! j aj 
..Cumințeniei pâmîn- 
tuhjj-. r-t^fenie a 
lui Gh_ Pătrajcu, 
cel care 1-* Iad ero
nat si cumpere pre
țioasa operi ifără 
replici In itrtină- 
tate). ea ie a fi ă as
tăzi la Muzeul de 
arii al R.S.R Aceste 
rezu? jie 
ca bază de 
cări pentru 
informaticii 
cușr, care
rea zi pe Cen
trul de cercetări din 
Craiova al Acade
miei.

vor servi 
comun:- 
..Biroul 

BrAu- 
funcțio-

V. RAVESCU

■

<

—
SURPRIZE

METEOROLOGICE
• iert ie București : M

grade. Maxim#la de tempe
ratură In țari : 15 de grade 

g Id următoarele patru—rinei 
zile : iclderra generalizată 
■ temperatori]

De clîeva zile, pe teritoriul 
•_4ru noastre a apărut un val 
de căldură. cu maxime 
tom cerat ură atinglr.d 35 
jrade. Ieri, temperaturile ma
xime iu foat de 15 de grade 
la BiJleati, Calafat, Răceșeni 
(Holdava). In București au fost 
12 de grade. Care e explicația 
•cestui nou capriciu al vre- 

t Este verba — spun spe- 
tal-.ru — de deplasarea tino! 

de i*r trepicaj din re 
gxunea ce-.:răii a MărJ Mrdi- 
toraee va. de aar eai^* cart 
-_-vee u peste țara noutrL

Aces: . trar_spor*. de aer ea’tî” 
va CDGU.-:ua m țâra, dar
^cearta pentru scurt uar.p, de
oarece. ineepifid de az<. In ju- 
^ătatea de nord-*, est a tării 
se va produce o ușoară toata 
bilitate de timp, marcată gi de 
scăderea temperaturii, datorită 
unul alt transport de aer ocea
nic, proaspăt. Deci, în urmă
toarele 4—5 sile, ne așteptăm 
la scăderea generalizată a tem
peraturii — cu cîteva grade — 
sl cu averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Vlntul 
va prezenta ușoare Intensifi
cări din sectarul vestic.

de 
de

• O EXPOZIȚIE

• UN SPECTACOL

La DOLCH VITA rulează li 
Patria (orele 9,39 ; 13 ; 1B.3C ;
M) ; TARZAN, OMUL JUNGLEI 
rulează la Republica (orele 1 ; 11 :
13 ; 15 ; 17 ; 19,18 ; 21,15) ; Festival
(orele 1.43 . 11,11 ; 13.M ; Ifl ; 11.30 , 
21) ; Favorit (orele 19 ; 13 ; 15,30 ; 
11 ; M M). IN LMBRA COLTULUI 
rulează la Luceaflrul (orele 1,45 ; 
11 ; 13.13 ; 10 ; 11.30 ; 21) ; București 
(orele 1 ; 11,15 ; 13.31 ; 11 M ; 31.43 ; 
21). CĂSĂTORIE PRIPITA rulea
ză la Victoria (orele 8,45 ; 10.48 ; 
12,45 ; 14,45 ; 10.45 ; 11.45 ; 2D.45).
CRĂCIUN CU ELISABETA rulea- 
zJ la Central (orele 17 ; 11 ; 21). 
ECLIPSA (orele 1.31 ; 12 : 14.30J. 
PROVES IONI ȘTII rulează ta Lu
mina (orele »—15.45 In continua
re. iS,lS ; 28.45). CEASUL CĂPI
TANULUI ENRICO rulează la 
Doini (orele li.» ; II ; 14.30). APE
LE PRIMĂVERII ruleazA la Union 
«arde 13Al , U . 38.351 ; Moșilor 
Urele 13.281. BUNA ZIUA CON- 
TES4 (orele U ; 38J1]. PE CEU 
STNT NU18A1 FETE ÎNGER BĂ- 
TREN - FULG DE ZAPADA — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NIL 4 1943 
— GUSTAV FACE ORDINE — 
GCSTAV QI ELEFANTUL — 
PPTTT LA CAMPING ruleazl 18 
Timpuri noi lorele 1—21 lr con
tinuare) COMEDIANT!! rulează 
la Feroviar (orele »—14 38 in con
tinuare ; 17,31; M.M) ; Excelsior (o 
rele 1 : 12 : ifl ; 19). noaptea e 
FĂCUTĂ PENTRU^ A VISA ru- 
,'eazj
13.38 : 15.45 ; iaj5 ; 20.30) ; Aurora 
(orele I , 22 . ——-
C1L2 ruleazl la înfrățirea (orele 
1411 : 17.45 ; M) PIPELE ruleazl 
la Buzesti (orele 15,30 ; Ifl) ; Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) LA EST 
DE EDEN rulează la Dacia (orele 
1—1*.38 tn continuare; 18,45; 21). 
ADIO. GRINGO rulează la Bu- 
cegi (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; lfl |
11.15 . 28.3C) ; Volga (orele fi 30-
JI.3U în continuare ; IA.30 ; 20,45). 
PENTRU ISCA PUTINI DOLARI 
rulaazi la Unirea (orele 15,30). 
NUMAI O SINGURA VIA TA (O- 
rele 11) ; Pacea (orele 15,30 ; la : 
20.15). CRIMA TN STIL PERSO
NAL rulează la Lira (orele 15,20 I 
18) : RISCURILE MESERIEI ru
lează la Drumul Sării (orele 15 î 
17,30 ; 20). RIO BRAVO rulează îa 
Ferentari (orele lfl ; 19). TATA DE 
FAMILIE rulează la Glulesti (a 
rele 15.30 : lfl ; 20,30). ROLLS
ROYCE UL GALBEN rulează la 
Cotrocenl (orele 15.30 ; 18). TAN
DREȚE (orele 29.30). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Crîngașl (orele 
15,M : 18 ; 20.15). A TRAI PENTRU 
A TRAI rulează la Melodia (ore
le 1,30 ; 12,38 ; 15.15 ; 11 ; 20.45). PA
RADISUL 1NDRAGOST1ȚILOR 
rulează la Floreasca (orala 9 ; 
H M ; 13.45 ; 18 ; 11.15 * 20.30); To- 
mls (orele 9—15,43 In continuare ;

PASA rulează |B Viitorul
• • 15 30 ; lfl) ; VIRSTELE O-

•m T t 1 *orele 20 30). PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează le Gloria <0- 
trie fl : 11,15 , 13,30 ; 18 ; 18.15 ; 
te 3D): Modem (orele 9 30 ; 11,46;
14 : 16,15 . 11,30 ; 20.45), Flamura ta
rele •—14 In continuare. 16 : 13.15;

VREMURI MINUNATE LA 
SPTSSART rum Zi 18 Miorița (o- 
nale ' 45 în continuare ; 1L1S :
M W • ArU Mre’e «-11.« 1b 
continuare : u.i! . m m. feld- 
MAF.FSAI^A ru’.ei-J 1> Munca fo
tele 14 ; 141 PRIETENELE (ora Ml. 
RFCTCET ru’eazJ Flacăra fere
le 1538: 181 RĂUTĂCIOSUL A-
DOLFSUENT ruleazl la Vltan (o- 
rde 15.30 : 11 ; M 30) : Rahova (O-
rele 15.30 : 18). ASTA sear A ma 
DISTREZ rulează la Procreau) («■ 
rele 15.30 : 18). HMtogiMA. DRA
GOSTEA MFl (orele 20 30) CUȚI
TUL TN APA rulează la Cosmoi 
(orele 15,30 ; 13 H15).

COLTULUI (rulează Ia Doina 
(Ora 20), CO MED IAN ȚII rulează 
la Expoziția (ora 20), PIPELE ru
lează la Buzești (ora 29), ADIO, 
GRINGO rulează Ja Bucegl (ora 
20), PENTRU 1NCA PUȚINI DO
LARI rulează la Unirea (ora 20), 
RECOMPENSA rulează la Lira 
(ora 20), NOAPTEA E FACțJl’A 
PENTRU... A VISA rulează la Au
rora (Ora 19,45), PARADISUL ÎNDRĂGOSTIRILOR rulează la To
mis (ora 20), VREMURI MINUNA
TE LA SPESSART rulează la 
Arta (ora 20), RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT rulează la Rahov» 
(ora 20), Vitan (ora 20), ASTA 
SFABA MA DISTREZ rulează 
Progresul Parc (ora 20),

S1MBĂTĂ 17 MAI im

PROGRAMUL I
de la Cam- 
Dirt Track.

Stralsund —
Telex TV. 8 

cioeîrlieJ".

la Grivița (orele S ; 11,15 ;

8 ; 12 ; ÎS ; 19). VERA

GRĂDINI

TARZAN. OMUL JUNGLEI ru
lează la Stadionul Dlnamo (ora 
20). Festival (ora 30) 1*4 UMBRA

la

HÎMBATA 17 MAI 1868

Opera Română ; CARMEN — 
ora 18,30 : Teatrul „I. L. Cfiragia- 
Ie“ (Sala Comedia) : IDIOTUL — 
ora 18,30 ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19.30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Sala Stu
dio) : PHOTO FINISCH — ora 
K.oo ; Teatrul „C. I. Nottara” 
(B-dul Magheru) ; ECHILIBRUL 
FRAGIL — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) ! C1ND LUNA E ALBASTRĂ
— ora 20 00 ; Teatrul Giulești : 
PĂLĂRIA FLORENTINA — era
19.30 ; Teatrul ,,Barbu Delavran-
eea“ : MUȘTELE - ora 20.00 :
Teatrul Evreiesc de Stet ; DIBUK
— ora 20,00 ; Studioul I.A.T.C. : 
GEMENII — era 15,30 ; MEȘTE
RUL MANOLE — ora 10.39 : Tea
tru] „Ion Creangă" : TOATE PTN- 
ZELE SUS — ora 18,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : NOC
TURN I : MIRIAM RĂDUCANU 
G. CACIULEANU, V. OGAȘANU • 
era 21,30 ; (str. Academiei) : A 
FUGIT UN TREN — ora 17,0(1 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO
— ora 19,39 ; (Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI FEMEI — ora
10.30 ; Ansamblul artistic al 
U.G.S. : BALADA OMULUI — 
ora 20,00 ; Circul de Stat : SELEC
TIUNI DE PRIMĂVARĂ — ora 
10,30.

• 17,00 — Aspecte 
pionatui Mondial de 
(înregistrare de la 
R.D.G.) • 17.3(1 
17,35 — „Pe plaiurile 
Emisiune muzicală în interpreta
rea copiilor. (Interviziune) • lâ.flî
— „Student-club1*. O seară la Ca
sa de Cultură a Studenților din București 19,0(1 — Telejurnalul 
de seară. — Buletinul meteorolo
gic • 19,30 — ..Anotimpurile".
Spectacol prezentat de Ansamblul 
folcloric al Casei de Cultură din 
Vișeu — Maramureș ■ 19.50 — 
Desene animate « 20,Oa — Tele- 
enciclopedia q 21,DO — Monografii 
contemporane. „Insularii" — film 
de Valentin Munteanu și Alexan
dru Ionescu • 21,2(1 — Un. Inter
pret de odinioară al muzicii popu
lare ■ Theodor Zavaidoc ■ 21,35 — 
O oră cu Alfred Hitchcock. „Am 
vfizut cu ochii mei !“ ■ 22,23 — 
Publicitate • 22,38 — Vreți să 
ne-ntîlnim Eimbătă seara 7 (III) g 
23,03 — Telejurnalul de noapte. < 
23,50 — închiderea emisiunii pro
gramului I.
PROGRAMUL II

« 20,00 — Telex TV. a 29,05 — 
Roman foileton „Lunga varfl fier
binte1 (I), reluare q 20,55 — Trei 
melodii pe sSptămtoă- Muzici u- 
șoară românească în primă audi
ție. Prezintă Elly Roman b 21,05
— Filmul ariistie „Castelanii", c 
producție a Studioului Cinemato
grafic București 
derea- emisiunii

DUMINICA

a 22,29 — Inehi- 
programulul II.
18 MAI 1M9

FEMEI 
Ansamblul 

BALADA

DUMINICA IR MAI 19S9
Opera Română, TR A VIATA 

ora 11,00 ■ DON PASQUALE 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I.ora 10,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : IDIO
TUL — ara 10.90 ; BECKET — ora 
10,30 ; (Sala Studio) : TRAVESTI 
— ora 10,(10 ; JOCUL ADEVARU- 

„Lucia 
(Sala Studia) : 

— ora 10.3(1 ți 
„C. I. Nottara" 

: VIJELIE ÎN
SASSAFRAS — 

QUIJOTE — ora

LUI — Ora 19,30 : Teatrul 
Sturdza Bulandra" 
PHOTO FINISH 
20 CO ; Teatrul.
(B-dul Magheru) 
CRENGILE DE 
ora 10,00 ; DON 
19,30 : (Sala Studio) : ENIGMATI
CA DOMNA „M" — ora 10.30 ț 
CIND LUNA E ALBASTRA — ora 
20.00 ; Teatrul Giuleștl VISUL
UNEI NOPȚI DE IARNA — ara 
IC.00 și 15,00 ; CURSA DE ȘOA 
RECI — ora 1E,3O ; Teatrul ,,Bar
bu Delavrancea" : MUȘTELE — 
ora 20,00 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM 
- Ora 11 M ; UN ȘIRAG DE PER
LE — ara 20 M ; studioul I.A.T.C.: 
DON QU1JOTT — era ie.M : CTO- 
CTRLIA — ora 15.M : GARDFRO
BIERELE. VIN SOLDAT1I. EXIS
TA NFRVI — ora 19.31 : Teatrul
..lan Creargi" : POVESTE NE- 
TERMNATA - on H M ; EG- MONT — ara ll.3fl : Teatrul TUn- 
dSricl (Calea Victoriei) : ILEANA 
STNZTANA — ora 11.00 ; CARA- 
RETISSIMO — ora ; (Str.
Academtel) : TIGRTSORUL PE
TRE — ara 11.00 ; Teatrul „C. Tâ
răsc” (Sala savov) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19.30 ; 
(Calea Victoriei) t TEMEI. FEMEI. 
FEMEI — ora 19.30 ; ' ' '
artistic U.G.S. :
LUI — ora 20,00 ;
SELECTIUNI DE
ora 10,00 sl 16.00.

PROGRAMUL I
• S,00 Deschiderea emisiunii 

8,30 De strajă patriei • 9,00 Ma'i^ 
neu duminical pentru copil. Lr 
șase pași de o excursie — emisiu
ne concurs • Film serial Belle șl 
Sebastian (VIII) a 10,30 Ora sa
tului a îl,30 Desene animate a 
11,45 Concert simfonic a 12.30 
Carnet cinematografic a Un
nume drag — o melodie a 1!S‘:1U 
Realitatea ilustrată — emisiune 
magazin a 17.15 Duminică sporti
vă. Fotbal. Farul — Dlnamo 
București • lfl,30 Telejurnalul de 
seară a 29,00 Cîntă Tza, cîntă 
Mara a Film cu trei stele. Destry a 22,Od Seara /lorilor 22,M Te
lejurnalul de noapte a 22,45 Te- 
Iespnrt a 23,15 Închiderea omi
siunii. •
PROGRAMUL II

aRlj3fl Telejurnalul de seară a 
29,90 Telecinemsteca umorului a 
29,35 Carnavalul animalelor a 
21,66 Seară de teatru ; Luna dez
moșteniților. de Eugen O'Neil a 
22)40 lnehlderen emisiunii.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

Ansamblul 
BALADA OMU- 
Circul de Stat : 
PRIMĂVARĂ —

r -

• O CARTE

Ansamblul Artistic ol Consiliului Central al 
Uniunii Generale o Sindicatelor din România, 
prezintâ simboiâ 17 si duminicâ 18 mai a.c., ora 
20, „BALADA OMULUI", spectacol de poezie, 
muzica și dans, de Ernest Verzea și Petru Mi
hail, pe versuri de : Mihail Eminescu, T. Arghe- 
zi, G. Bacovia, Geo Dumitrescu, Eugen Jebe- 
leanu, Zaharia Stancu, Marin Sorescu ș.a. Spec
tacolul va avea loc în sala din strada Lipscani 
nr. 53.

A apărut. In Editura tineretului, o noud edi
ție o cunoscutei cârți de poezie „CÎNTICE ȚI
GĂNEȘTI" de M. R. Parosch ivescu. Volum pa 

versurilor 
, 11 reco-

cere, pentru savoarea și pitorescul 
strâbâtute de un autentic fluid liric, 
mandâm lecturii cititorilor.

• UN FILM

la cine- 
ruleazâ

Tn cadrul zilelor filmului cehoslovac, 
matograful „Central" din Capitală 
„CRĂCIUN CU ELISABETA", o tulburătoare po
veste de dragoste, tn regia unuia dintre prota
goniștii „noului cinema- cehoslovac, Karel Ka- 
chyna. Principalii interpret i Vlado Muller ji 
Pavla Karnikova.

CLUJ
e Studioul etudenteac de teatru 

„Echinox1 : „Capriciu" — monta] 
de versuri <Un poezia lui Marin 
Sorescu : „Există nervi”, piesă în- 
tr-un act, de Marin Soretcu — Interpretează formația Conservato
rului „George Dima*1 (Sala de 
spectacole, sîmhătă. ora 21).

• Spectacol de balet, prezentat 
de elevii Liceului de coregrafie 
(Sala de spectacole. duminică, 
ora lfl]

• Spectacol folcloric al Ansam
blului Institutului agronomie (Sala 
de spectacole, duminici, nra 11).

• Dans (Sala de dans, duminică) 
ora 20,30).
CRAIOVA

a „Integrarea studenților în 
producție" — intîlnire cu praf- 
dr. Tiberiu Nicola (Sals Clubului, 
sîmbătă, nra 20).
• „Muzica ușoară |l lnterprețll 

ei“ — simpozion (Sălile Casei, 
duminică, ora 20).
• Seară de. dana (Sălile Casei, 

duminică, ora 21).
GALAȚI
• Reuniune distractivă, cu for

mația „Atlantic" (Sala Complexu
lui, slmhătă, ora 20).

« „Dana și cîntec popular" — 
ipectacol al ansamblului „Doina*, 
de la Casa de cultură a studenți
lor din București (Aula Politehni
cii, duminică, ora 10,30).
IAȘI
• „Transplantarea inimii necu

noscute", piesă Sn două părți de 
Al. Mirodan — prezintă formația 
Casei de cultură (Sala de spec
tacole, sîmbătă, or» 20).

A Seară de dans organizată de 
studenții facultăților de pediatric 
șl farmacie (Sala de dans, slmbătâ 
ora 20).
• Spectacol de cîntece si dan

suri prezentat de ansamblul fol
cloric al Caiej de cultură (Sala de 
spectacole, duminică, ora 20).
• Program de varietăți (Student- 

Cluh-Bar. duminică, ora 20).
TIMIȘOARA

• Seară de dans, cu farmâtia 
„Olimp" (Terasa Casei de cultură, 
Bîinbătă, ora 21).
• Muzică ușoară, cu grupul 

„Miraj" .Sala de spectacole, dumi
nică, ora 20).

Contemporanul tău
IGOR VLADIMIROV • NIKOLAI PLOTNIKOV •
TATIANA NADEJDINA ALEKSEI BORZUNOV

regia: IULI RAIZMAN

Premiul pentru interpretarea masculină lui 
NICOLAI PLOTNIKOV — Karlovy Vary 19/

ZJ
r

ACrafi.ro
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Desigur, privit în mare, dru
mul pe care îl parcurge tânărul 
către organizația U.T.C. înregis
trează acele trei momente dis
tincte, remarcate în materialul 
anterior, consacrat temei ca a- 
tare. Cum articolul la care mă 
refer urmărește mai detaliat pri
mul moment, al pregătirii tână
rului pentru un act atit de im
portant, aș vrea să adaug aces
tui capitol câteva constatări care, 
cred, vor îmbogăți optica sub 
care trebuie privită perioada de 
pregătire.

In fond, acestei perioade i se 
atribuie adeseori și 5n mdd cu 
totul nejustificat n durată prac
tică foarte scurta. Ea începe, 
conform unor păreri aproape ge
nerale, din clipa în care tînărul 
își afirmă dorința de a afla mai 
multe decît știe despre organi
zația U.T-C., manifestarea con
cretă a acestei dorințe consti- 
tuind-o semnătura de pe cererea 
de primire, și se încheie o dată 
cu confirmarea în comitet. în a- 
cest interval, tânărului i se în
lesnește, într-un fel sau altul, 
fie prin lectura statutului, fia 
prin participarea directă la no
țiunile organizației, însușirea cu
noștințelor politice, ideologice, 
completate cu cele izvorîte din 
activitatea practică care sâ-1 a- 
jute să se prezinte bine în fața 
comifehilui, sa-1 ajute să răspun
dă la întrebările pe care acesta 
i le va pune. (Ce conținut au 
aceste întrebări, vom vedea cu 
un alt prilej).

Aceasta este, de fapt, prima 
eroare a perioadei de pregătire, 
eroare care contrihuie nemijlocit 
la apariția altor cîtorva erori, 
iCăci perioada de pregătire nu-și 
propune, sau cel puțin ar tre
bui să nu-și propună ca unic 
tel, înarmarea tânărului pentru 
un anumit moment din viața sa 
— confirmarea în comitet. Scopul 
ei este mult mai profund. Din 
simplul fapt că instrucțiunile 
C.C. al U.T.C. în legătură cu 
primirea tinerilor în organizația 
de tineret îi prevăd existența, 
ar trebui să se înțeleagă că pe
rioadei de pregătire î se consa
cră un rol hotărâtor în tot ceea

1

ce va urma să se petreacă în 
viata tânărului respectiv.

Procedeele pe care le-am cu
noscut de curând în cîteva între
prinderi din București sînt însă 
mai aproape do superficialitate 
decât de profunzimea politică 
cerută de momentul în sine. în 
organizația U.T.C. a Fabricii de 
pielărie și încălțăminte „Dîm
bovița" din sectarul 5 al Capi-

COMITETUL U.T.C. -
COMITETUL DE DIRECȚIE

(Urmare din vag. I) 

tulul de direcție cu concluziile 
pe care le desprinsesem singur, 
expunînd în același timp unele 
propuneri ce mi se păreau nime
rite. Satisfacția mea a fost deo- 
sehită constatând că ceea ce pre
zentasem a fost luat in conside
rație la modul foarte operativ. 
Tn ședința comitetului de direc
ție s-a și stabilit apoi ca eu să 
mă ocup in mod special de sec
ția respectivă.

Ecoul produs în diferite 
situații reprezintă dovada 
certă că autoritatea secretarului, 
Sprijinită pe argumente rehni le. 
dovedind preocupare dar $1 
capacitate de selecție, este în 
măsura să influențeze, să deter
mine o atitudine favorabilă die 
partea celorlalți

Dar, așa cum se știe, cumile- 
tiil de direc|ie se întrunește pe
riodic, în cazul de fata odaia pe 
lună. Cum se soluționează infor
marea secretarului U.T.C. cu 
problemele curente ale activității 
economice, respectiv cum își 
exercită el rolul de reprezentant 
al tineretului în fond colectiv 
de conducere în perioada inter
mediară ?

Răspunsul nu nl se pare deloc 
greu de găsit- Intervine de la 
sine, cu importanta sa bine pre
cizată, contactul direct, al secre
tarului U.T.C. cu președintele 
comitetului de direcție. Nu este 
vorba aici de întâlnirea acciden
tală, sporadică înaintea unei șe
dințe sau pe aleea uzinei- Avem 
în vedere acele întâlniri „de lu
cru" precizate astfel de caracte
rul lor necesar, obligatoriu. în 
cazul pe care îl parcurgem, un 
asemenea obicei erislă. E drept, 
legăturile tradiționale au faci
litat aceste contacte. Aflăm însă 
că, în general, ele nici nu sînt 
prea numeroase. De ce ?

— A merge la președintelfl 
comitetului de direcție presupu
ne să ai de pus in discuție lu
cruri de importanță aparte, este 
de părere DUMITRU BADEA. 
Ca și în cadrul ședințelor de co
mitet trebuie să intervii nu cu 
orîee prohleme mărunte, rezol
vabile la nivelul secțiilor. Noi, 
de exemplu, am ținut să solici
tăm Intervenția expresă a condu
cerii uzinei în cîteva situații 
reclamau urgență, legate de con
dițiile de muncă, de viață ale 
unor tineri.

Fără îndoială că aici, la 
„eșalonul superior", procedura 
este viabilă. Dar mai jos, la ce
lelalte nivele Ia care activează 
cadrele U.T.C. ?

— Deși nu cu aceeași constan
ță și mai ales nu în orice îm- 
nrejurare, înregistrăm cu satis
facție preocuparea secretarilor 
U.T.C. din secții, din ateliere

In MUNCĂ • IN VIRȚA DE ORGANiZATiE
tale! lucrurile sînt înțelese cam 
așa cum ni le piezintă secreta
rul comitetului U.T.C. coordona
tor, Ion Vladuț :

— Mâi întâi, „depistăm" tine
rii neuteciști din secții și, după 
ce semnează cererea de primire, 
sînt atrași la diferite acțiuni : la 
ședințele operative de produc
ție, ale grupelor U.T.C-, la 
muncă patriotica, la ciclul edu
cativ pe teme de morală la câte 
o reuniune. Li se recomandă să 
citească presa, studiază statu
tul. Pe urma vin aici, în comi
tet, și noi îi confirmăm.

Premisele unei asemenea pre
gătiri sînt, însă, șubrede și iată 

„MOMENTELE ANTERIOARE ALE UNUI MOMENT SOLEMN"

UN AMĂNUNT CARE 

NU TREBUIE NEGLIJA T
argumentul cel mai elocvent : la 
îndemâna noastră, pe o măsuță, 
se afla un teanc de cereri de 
primire in U.T.C. Le-am cerce
tat. Era una din S decemhrie 
anul trecut, alta de la începutul 
anului, din ianuarie (1A69), al
tele din martie. Oricum, toate 
vechi.

— Sa vedeți, a încercat secre
tarul comitetului să-mi explice, 
unii au fost în concediu, alții 
și-au schimbat locul de muncă 
dintr-o secție în alta și pregă
tirea lor a trebuit să fie luată 
de la capăt (de ce, n-am prea în
țeles 1), iar alții n-au venit, pui 
și simplu, la confirmare.

— De ce ? Ce s-a întâmplat 
cu ei ?

— Nu știu nici eu.
Acest „nu știu nici eu*, deno- 

tând pe de o parte cunoașterea 
superficială a tinerilor și pe da 
alta indiferenta comitetului pen
tru modul în care se desfășoară 
pregătirea acestora în grupele 
U.T.C., l-am întâlnit, suh o for
mă, ce e drept, mult mai ate
nuată, la „Industria h urc hacu
lui Chiriochița Roicu, secre
tara comitetului U.T.C. coordo
nator al organizației de aici, po
sesoare Incontestabilă ■ unei

de a apela pentru diferite solu
ții direct La membrii mmitetnlnf 
de direcție, rintrm informați la 
comitetul de perfid pe urmi, 
lată exemplul de la LncnBMsti- 
ve-montai- Dacă nrgamrați* 
U.T.C. de acolo a obținut rezul
tate bone, aceasta ie cLatnreste ri 
stilului de munci al secretaru
lui său, Cheorghe Militară. No 
așteaptă să viata alții ai-i «fera 
îjntorul. d Berge nagna io efaa- 
tarea Ini

.Asemenea erann e ni s-aa md 
citat Ele pan fn evident! un 
principia cu ccaMerânțe dm cela 
mai favorabile asupra nmndl 
educative : In acest raport eaa- 
dneere — arfaaâzațâa l'.TC. bk 
meni nn poate să ce mrmdera 
invitatul ceiJWlL drmpotrrvl, 
acțiunea eaa^gabL daa aba
le părți, trebuie că fmrțiaaesaa 
ireproșabil.

Ar fi incomplet dacă, vorbind 
despre influența pozitivă pe care 
O are prezența serretarnliri U.T-C. 
în cadrul cnmiWnlni de direcție 
am rezuma lucrurile dear La eL 
Așadar cum beneficiază celelal
te cadre de organizație, organi
zația însăși de acest privilegiu ?

— Vă rog să rețjnetî deci
ziile ce se iau în comitetul de 
direcție le facem cunosente în 
primele ședințe de lucru en 
membrii comitetului coordona
tor- cu secretarii nrganizațiilor-

Un caz : la turnătoria de fon
tă calitatea pieselor e deficibiriL 
Comitetul U.T.C. a stabilit rea
lizarea unui schimb de experien
ță la p rinei pa Iul beneficiar — 
F.M.UA.B. Ulterior, a rămâi 
hotărât ca asemenea acțiuni in
structive să se desfășoare perio
dic.

Un caz din multe altele. Con
cluzia e una singură : comitetul 
U.T.C. al uzinei a înțeles cum 
se cuvine cerința de a găsi în 
aria de acțiune a co miletului 
de direcție tematica hegală pen
tru munca educativă pe care 
trebuie s-o desfășoare în dome- 

’ niul mobilizării tineretului la 
îndeplinirea planului de dinduc
ție.

Comportă îmbogățiri hilanțul 
de pînă acum ? Răspunsul nu 
presupune diminuarea realiză
rilor, el are în vedere, mai ales, 
posibilitatea perfecționării.

— Concluzionând, putem spu
ne că legăturile comitetului 
U.T.C. cu comitetul de direcție 
se desfășoară normal, dar ele 
comportă adâncirea, consolida
rea- Intervenția organizației 
U.T.C. poate fi sistematică, mai 
completă. Mie mi se pare că or
ganizația are posibilități să se 
facă simțită în orice sector al 
activității economice, tie spune, 
în încheiere, tovarășul îng. MA
RIN ENACHE. 

forț® de muncă de invidiat, sa 
afla însă, la rândul ei, în fața 
unei enigme. Enigma era aceea 
că ,.atracția tinerilor către orga
nizație nu e pe măsura efortu
rilor comitetului, preocupat să 
desfășoare o cit mai cuprinzătoa
re perioadă de pregătire". S3 
precizăm : o desfășoară din mo
mentul în care opțiunea tfniru- 
lui s-a așternut pe hârtie. Aproa
pe ca pretutindeni.

— Șt altfel, cum «e proce
dează ?

Altfel, însă, nu se mai proce
dează de loc. Cu alte cuvinte, 
modalitatea este una singură, a- 
ceeași, pentru toată lumea. Pe- 

noada de pregătire E înglobea
ză pe toți de-a valma. fără md 
o deosebire, en toate că. firește, 
în drumul lor către crgxnirape. 
nu toți tinerii pot străbate ace
leași căi netede. Unii înțeleg nsd 
multe, știu sau an aflat mai 
multe, alții sînt intr-o situație 
oarecum diferită. Depinde da 
mai mul ți factori pe care nn 
ne-am propus să-i anahzăm a- 
mm. In orice caz, amănuntul pe 
care nu trebuie în nici un eaa 
iă-1 neglijăm este aceia că pe
rioada de pregătire nn Inerția 
cu semnarea cererii de primire 
în U.T.C.. iar completarea date
lor personale □□ trebene privită 
ca o condiție sine qua nou •

dhB MTofe ■■■

Fm. FL FO90O4
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optime, ccxnbditerea AAAto- 
nlrsr fj prin aoeasu crtBrv« 
erâor mai bune cnetpțri de 
dezvoltare a plantele- Dcpl 
cum practica acrzcoZâ a dtr.e- 
dit-o. lucrăr^e de taîre:_nem 
eo&scrzeL dupd t^aârr'zsftn, 
cea de a doua eîapd impor
tanți pentru obținerea de pro
ducții mari 'a Iati
de ce, în aceasta pemoarii, 
urge o iar ea luerlriler da îatre- 
ținere a «titurilor este a bb- 
eeeitata imperinasi. rfceâa tra- 
boie si i se aearda tarti atea- 
ția. anf a jind In Biiari isaia 
miji nare le farțrâa eafeeaia 
in unitățile nnastra acriesle. 
In Întreaga țari re ’ jcrează 
intens la prișitul iferâef de 
zahăr $i al Corii-soare.n! Iar 
în zonele de sud s-au creai 
condiții Începerii prăsrft^ui si 
la porumbul pentru boabe. In 
•copul distrugerii artistei, a 
cărei formare a fast favorizată 
de ploile repezi ce an elini *a 
•fîrșitul lunii aprilie. unde 
plantele au patru frunze, s-a 
introdus sapa rotativi Aeereti 
lucrare permite totodată, dis
trugerea buruienilor a căror 
răsărire a fost mult favorizată 
de timpul ploios al acestei pri
măveri. întreprinderile agri
cole de stat și cele pentru me
canizarea agriculturii dispun 
de suficiente tractoare și cul
tivatoare, ceea ce va permite 
executarea, într-un timp mal 
scurt, a lucrărilor de întreți
nere. Pentru distrugerea buru
ienilor pe rândurile de plante, 
atît pe tarlalele lerbicidate 
cit și pe cele lucrate mecani
zat, și, totodată, pentru asigu
rarea densității normale a 
plantelor la hectar, este nece
sar să fie mobilizate toate 
forțele de muncă existente în 
unități, pentru efectuarea prâ- 
șitului manual și răritul 
plantelor pe rând. 

declanșării perioadei de pregă
tire. De fapt, operând diferențiat 
urmărind cu atenție cunoștințele 
ji lacunele tinerilor, dorințele 
lor, preferințele afirmate cu un 
prilej sau altul, cei ce desfășoa
ră perioada de pregătire trebuia 
iă-și stabilească criteriile în 
fnnefle de ceea ce descoperă 
•pacific personalității acestora. 
Abia rând înțelegerea lucru
rilor esențiale a fost atinsă 
ne vom putea gândi la întocmi
rea cererii de primire, ®$> cum 
ne-am gândit de pildă, la punc
tul pe care 1] punem, firesc, după 
ultimul cuvint al unei fraze. Și, 
într-nn asemenea caz, nu ®e va

4» MMI «ML «ftte «Mi ► 
OH MM cC 4r LqX,
re «flau afcaa U d>i>-
■«W ■ BB ted mult

Cm tea cm aa ag ft dart

te H 4a be»ă
•-**. «MTB 11 «ȘAB1 pMtec- 
(Bl te Uactsr. Mr ter* cibob-

taf «re arJți etnia! te rts-

SĂ FIEmJATETOATEMIJLOA

CELE Șl FORȚELE EXISTEAIFE
dul mecanizatorilor șrf specia
liștilor din unitățile agricole, 
mă folosesc de acest prilej 
pentru a aminti faptul că, fn 
condițiile acestei primăveri, 
pe terenurile unde nu a-a 
făcut ierbicidarea, iar buruie
nile s-au înmulțit Înainte ca 
plantele să fi răsărit, este in
dicat să se aplice a prașilâ 
oarbă cu sapa rotativă sau 
grăpatul. Sapa rotativă poate 
fi folosită cu foarte bune re
zultate și cînd plantele au ră
sărit și sînt încă mici, lucra
rea respectivă echivalînd cu 
o prașilă ușoară.

Condițiile climatice speci
fice din acest an și îndeosebi 
stratul gros de zăpadă din 
timpul iernii a protejat ouăle, 
larvele, pupele și chiar adul- 
ții diferitelor specii de insecte 
care, primăvara, aduc mari 

fi, în acest sens, îndeosebi rolul 
perioadei de pregătire. Au fost 
recomandate forme noi de pre
gătire, îmbogățit conținutul ce
lor cunoscute. Așa, de pildă, 
crearea cercurilor de studiere a 
statutului în grupele U.T.C. pa 
clase nu se rezumă la memorarea 
mecanică a unor paragrafe. Sta
tutul organizației tineretului co
munist este încadrat în istoria 
U.T.C., fiecare articol al său este 
ilustrat concret cu fapte ale 
membrilor organizației, așa cum 
au intrat ele în istoria țării. Bi
bliotecara școlii, înțelegîndu-șl 
rolul activ în această inițiativă, 
întocmește materialul bibliogra
fic necesar, decupînd materiale 
din publicații sau făcând trimite
rile de rigoare la volumele a- 
flate în raft Situîndu-se fața în 
față cu statutul organizației, tâ
nărul se simte integrat unui cir
cuit larg, care începe o dată cu 
primele manifestări ale U.T.C., 
ajung în prezent și de aici trec 
•pre viitor, nhligîndu-1 pe el să 
răspundă în același fel demn, 
iă se integreze social atît în 
viața școlii, cît și mai târziu în 
producție, cu toată răspunderea. 
E și firesc, nu se mai îndoiește 
nimeni, că întrebările pe care 
membrii comitetului le pun în 
momentul confirmării să iasă din 
șablonul cunoscut să fie legate 
de tradițiile revoluționare ale 
organizației, de forța de influ
ențare a acestei tradiții, de mo
do] fci care înțeleg tinerii d 
respecte practic unul sau altul 
din articolele statutului, acum 
chad sînt încă In fenoli sau 
peste râtăva vreme, rând ver fi 
devenit muncitori calificați.

Să n anticipăm, înd. Primi
rea reprezintă al doilea moment 
pe dram ol străbătut de tânăr că
tre organizația U.T.C. p despre 
acrasta «tn avea prilejul să

H TACCTU

tewrteat B^amte ~nnt • 
4*«*fttorfter te csut stte te 
•f re_ă, fteerw aoervM. po- 
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tari da eembatara. precare 4 
da produse'a flto-farm»cetrtica 
n eeesare. In afară de a ceas ta. 
arâația utilitară completează 
cu eficacitate sporită activita
tea mașinilor șl utilajelor 
pentru protecția plantelor.

Ținînd seama de atacul In
tens al dăunătorilor la sfecla 
de zahăr, floarea-scarelni șl 
porumb, este necesar ea tra
tamentele să fie aplicate en 
cea mal mare operativitate, 
atlt pe baza avertizărilor cit 
mal ales In urma constatări
lor de pe teren. Ue aseme
nea, se impune urmărirea 
îndeaproape a evoluției găr
găriței la mazăre și a dăună
torilor din culturile de trifo- 
llene, a căror combatere nu 
trehuie să sufere nici a amî-

Dezbatere 
creatoare 

a problemelor 
planificării 
economice

h.anihcarii 
awiia 
MȚK>NM.F

în contextul preocupării 
generale a științei economice 
de analiză și generalizare a 
experienței noastre dohîndite 
în anii construcției socialiste, 
al orientării tot mai ferme 
spre probleme și obiective 
majore, legate de sarcinile 
etapei actuale a dcsăvîrșirii 
construcției socialiste sem
nalăm, ca un moment re
marcabil, apariția in Editu
ra Academiei a lucrării prof, 
dr. V. RAL'SSER : Bazele 
planificării economiei nația 
□ale. Reprezentînd. în fond, 
prima lucrare de mare am
ploare, care încearcă să exa
mineze multilateral. în core
lația Si dezvoltarea lor logi
că si istorica, problemele 
teoretice si metodologice ale 
planificării economiei națio
nale, cartea prof. dr. V. 
Rausser răspunde dezidera
telor si exigențelor științifi
ce pentru o asemenea lucra
re Prezentarea prin antite
ză a realizărilor de azi față 
de situația economică din 
trecut. ne conturează di
mensiunile Întregului drum 
parcurs, a sarcinilor de răs
pundere istorică pe care ■ 
trebuit să si le asume Ro
mânia socialistă pentru 
crearea unei economii mo
deme.

Un cert interes prezintă 
capitolele consacrate cerce
tării bazelor teoretice ale 
planificării economiei națio
nale, necesității si posibili
tății planificării 1n socia
lism, teoriei marxist-leninis- 
te ■ reproducției ca bază a 
metodologiei planificării. în 
acafit cadru sânt analizata, de 
asemenea, și trăsăturile prin
cipala ale organizării ii con
ducerii planificate ■ econo
miei, autorul evidențiind 
faptul efi planificarea econo
miei constituie unul din a- 
'ributel» fundamentale, e- 
i en ti ale li inalienabile ala 
suveranității statului socia
li*!

Fiind prima lucrare da a- 
cast gen apărută după Con
ferința Naționali a partidu
lui, sate, ca atare li prima 
cars examinează problemele 
planificării în lumina măsu
rilor adoptata tn vederea 
perfaetionirii conducerii fi 
planificării economia) națio
nale.

Banefldlnd da a profund fi 
«moarura a experienței țării 
noastre în domeniul vait al 
planificării econonrfea, prof. 
unlT. dr. V. Rauaaer pune la 
dispoziția râtitorfloe — eeo- 
namlatl. planificatori, statia- 
tirieni — un instrument de 
valoare pentru munca lor, 
acoperind e lipăi ce ■■ con
stata tn peteajuî literaturii 
arobamica din tara noastră- 

L N.

Torte aceste lucrări hetă- 
ftete psBM abținerea a a 
pvBlwtft Mn la cereala te 
■teste teteatea sa impune să 
na aaMBi te paaelte cu 
cete dte tegxcs^e'slsorC 
Î-J50T» H iKfcaltar* ca efor-

acria MVllw • M-
Ox* » RK 

annl acaate m »oe Iriga peste 
HM 00C ha en diferite culturi, 
Intre care porumbul, floarea 
•oerelol lucerna, legumele și 
orezul dețin cea mal mare 
pondere. De felul cum vor fi 
conduse udările va depinde, fn 
foarte mare măsură, eficiența 
investițiilor făcute. în flecare 
unitate agricolă s-au întocmit 
planuri de udări pa culturi. 
Există, de asemenea, centre de 
prognoză șl avertizare pentru 
aplicarea udărilor, care Indică 
momentul cel mai potrivit 
cînd trebuie Începută irigarea, 
precum și cantitatea de apă ca 
trebuie administrată, în raport 
cu starea de aprovizionare cu 
apă a solului și cu cerințele 
plantelor cultivate. Respecta
rea acestor indicații constitui»

Tironica economică I

SPORIREA
COINTERESĂRII

MATERIALE PRIN
ÎMBUNĂTĂȚIREA

SISTEMULUI
DE SALARIZARE

în ultimii] time a-â trecut la 
generalizarea experimentării 
noului sistam de salarizare și 
majorare a salariilor. într-o se
rie de ramuri ale economiei na
ționale. pînă în prezent aceas
tă acțiune fiind încheiată în 
șase ramuri. Trecerea la ge
neralizarea experimentării no
ului sistem de salarizare are 
Ioc tn urma experimentului 
făcut într-un număr de tntre- 
tjrînderi. faDt care a nerm is 
precizarea și definitivarea mo
dalităților concrete, cele mai 
potrivite de aplicare a sa.

Asigurând o majorare a sala
riilor pentru toate categoriile 
de fialariati — al cărei nivel 
mediu este, ducă cum reiese 
din hotărârea plenarei, de 12,3 
la iută, ceea ce va permite ca 
în lfiTC. In urma extinderii ac
țiunii aauDra întregii economii 
naționale, la nivelul unui 
întreg, ca «alariații să primeas
că. pe această cale, un plus da 
cca 10,5 miliarde Jei — perfec
ționarea concomitentă h siste
mului da salarizare determină 
•Dorirea cointeresării materiale 
în ohtineirea unei eficiente cît 
mal mari în toate sectoarele ne 
activitate. Elementul definito
riu al acestei perfecționări II 
constituie stabilirea unei legă
turi cit mal atrînse, cît mal di
recte intre contribuția efectivă 
a llecărn! salariat la Înfăptui
rea sarcinilor teivaltării multi
laterale i economiei și cultu
rii noastre, ale sporirii produc
ție! ți productivității munci!, 
paralel cu o rlsnmndere aDcrl- 
tl — materială — față de neîn- 
depllnlrea eoBjil bici oul a sar
cinilor sau provocarea de daune 
Întreprinderii fn oara lucrează. 
Prin noul ala tern de salarizară 
•• urmărește stabilirea unor 
raporturi rât mal echltahila în
tre salariile dffftrito’or categotrll 
de salariat! în funcție de com
plexitatea munciL între rezul
tatele efective — cantitativa și 
calitative — obținute în muncă 
li mărimaa aa lari ului. -ocreGum 
ii între aelaritla practicata In 
diferite ramuri în funcție de 
modificările survenite în specifi
cul ii poziția ac ce terra în an— 
aambml economiei.

Se realizează în Drirniil rind a 
lmoertantă erect era a rolului 
«alariuhii tarifar, prin Include
re! 1n silirhil tarifar a 
celei mte mari părți a adaosu
rilor variabila (depășiri medii 
da normă <1 preml! medii luna
rei. Aeeaota ■ftffnileazl interesul 

o condiție esențială pentru ob
ținerea producțiilor prevăzute 
la culturile din perimetrele 
irigate.

în tați anii șl In toate jude
țele țării, tineretul nostru a 
Înțeles sarcinile puse de par
tid șl de stat în fața agricul
turii și a răspuns cu Întreg 
entuziasmul ce l caracterizează 
la chemarea de a și aduce o 
rât mai mare contribuție la 
sporirea producției agricole. 
Este suficient să amintim 
faptul că marea majoritate a 
mecanizatori’.or sînt din rân
durile tineretului și că greul 
diferitelor campanii agrico
le apași pe umerii lor. 
Anul a cest», m ai mul 1 ca 
crirfnd, tineretul din uni
tățile aoaatre agricole, ală
turi do oameni mai vîrstnici, 
■ dat dom di de un înalt spi
rit patriotic, lucrând din «ori 
fi pini seara, iar alții In 
achimbul do noapte, pentru 
terminarea rât mai devreme a 
tuturor lMimințărilor da pri
mi vâri. Cu toată dotația da 
tractoare și mașini agricola, 
a bună parte din lucrările da 
Întreținere, șl în primul rând 
prășltul pe rânduri, slnt Incrări 
ca trebuie efectuate manual. 
Cum aceste operațiuni nu pot 
si suferă nici o amânare, apare 
ca necesară o largă partici
pare la lucru a cooperatorilor 
!ntr-o perioadă destul de 
scurtă. La aceste lucrări, care 
slnt șl cele mai ușoare, tinere
tul poate și trebuie să-și aducă 
Întreaga contribuție, pentru 
că numai prin executarea la 
timp și de bună calitate a tu
turor lucrărilor de întreținere, 
la toate culturile, putem asi
gura obținerea de recolte cît 
mai bogate în acest an. 

rent.ru er&storea calificării, 
deoarece trecerea la o categorie 
superioară de încadrare va 
aduce ducă sine un spor de sa
lariu mult mai important decît 
în vechiul sistem ; se vor crea 
în același timp condițiile necesa
re pentru elaborarea unor nor
me de muncă fundamentate ști
ințific, care, așa cum este nor
mal. la o îndeplinire medie a- 
propiată de 100 la sută, vor asi
gura atît îndeplinirea sarcinilor 
de producție și productivitate a 
muncii cît și realizarea salariu
lui mediu planificat.

După cum «puneam, noul sis
tem tinde să realizeze o legă
tură cît mai directă între sala
riul primit $i aportul -personal 
la îndGDlinirea sarcinilor de 
producție. Aceasta se realizea
ză printr-un element nou pefl- 
tru sistemul de salarizare prac
ticat nîrtă în urezent în econo
mia noastră $i anume Drin tren- 
tele de salarii în cadrul fiecă
rei categorii tarifare. Acordate 
de conducerea întreprinderii pe 
baza unor criterii obiective trep
tele constituie, după cum s-a 
constatat, un instrument eficace 
pentru individualizarea retribu
ției muncii.

O importantă deosebită pra- 
zlntă principiul noului sistem 
de salarizare de a sa acorda, 
în toata ramurile si sectoarele 
da activitate, onoruri de salarii 
în funcție cu vechimea neîntre
ruptă In aceeași întreprindere, 
Este un element care are me
nirea să contribuia |i la reduce
rea fluctuației 11 permanenti
zarea cadrelor.

Aplicarea noului alstem îm
bunătățit de salarizare nici nu 
poate 11 concepută practic fără 
nerfact ion area n armării mun
cii. fără introducerea unor nor
me tehnko-stiintlfice. cara să 
reflecte cantitatea reală de 
muncă necesară pentru efec
tuarea luarărilor respective. De 
aceea s-a prevăzut ca introdu
cerea noului sistem de aalarir 
zare să fl« realizată concomi
tent cu aceea a noilor norme

Îmbunătățiri esențiale gînt 
aduse, de asemenea, sistemului 
premial, prin care ee urmărește 
coin tar ea ar ea Întregului colec
tiv de muncă, ne calea ximor 
premii anuale, la creșterea efi
cientei economica a activității 
Întreprinderii. In acest scop 
premierea urmează aâ fie acor
dată pentru depășirea prin efort 
Dronriu a rentabilității planifi
cate. în funcția da gradul da 
depășiră obținut Esta de ase
menea prevăzută si posibilita
tea acordării unor premii, ari
cind în cursul anului, acelor 
lalariati care obțin realizări 
deosebit de hune în activitatea 
Iar. concretizate în avantaje 
economice certe si Imediate 
pentru Întreprindere.

Diferențierea salariilor tari
fara Intre categorii ei trepte — 
In căzni muncitorilor. Intre 
funcții gradații, în căzni per- 
îonalnlnl fehnfca-adminisfra- 
tiv, diferențierea mal Jnstă a 
salariilor între ramuri, spornri- 
le acordate pentru vechimea 
neîntrernptl in aceeași între
prindere sau instituție, sporu
rile pentru candiții deosebite 
de muncă, premiile anuale gi 
tn curanl anului — neplafunate 
— tn raport cu nivelai depășirii 
sarcinilor atahllite, ilnt princi
palele instrumente ale sistemu
lui de salarizare îmbunătățit, 
care slut de natură să determi
ne sporirea continuă a cointe
resării materiale gl a creșterii 
răspunderii în muncă.

Trecerea la înfăptuirea acțiu
nii de generalizare a noului sis
tem la salarizare sl de majora
re a sialarlLLor constituia o nouă 
dovadă a consecventei cu care 
partidul șl statul nostru ajfllcS 
hotărârile luate de Con greșul al 
IX-lea al partidului cu privire 
la creșterea continuă a nivelu
lui da trai ai doDottului nostru. 
Eesîgur. este în^ă ahsolut nece
sar, pentru ca noul sistem îm
bunătățit de salarizare eă-șl 
manifeste din plin potentele sala 
_ 1 contribui la perfecționarea
cointeresării materiale a oa
menilor muncii în rezultatele 
activității lor, ca el să fie apli
cat in spiritul în care a fost 
conceput, ținînd seama de spe
cificul fiecărei ramuri de pro
ducție. Noul sistem îmbunătățit 
de salarizare constituie pentru 
fiecare dintre noi un puternic 
stimulent în realizarea sarcinilor 
cincinalului, în sporirea preocu
pării pentru organizarea rațio
nală a producției șl a muncii, 
pentru mai huna utilizare a 
mijloacelor de producție, redu
cerea cheltuielilor de producția 
și creșterea productivității mun
cii si a beneficiilor. în scopul 
sporirii eficientei activității 
eccnamice a fiecărei întreprin
deri.

I. NICOARA

rent.ru
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Reluted Istoria de luptă a Uni
unii Tineretului Comunist de la 
momentul 1920, unde încheiam 
articolul nostru anterior •), va 
trebui să subliniem, pentru pe
rioada care urmează, cîteva e- 
venîmente de larg răsunet In 
epocă. în anii 192B—1929, stabi
lizarea relativă a capitalismului 
a fost întreruptă de izbucnirea 
cn’iei mai puternice crize de «u- 
£2aproducție care cuprinsese 
pînă atunci lumea capitalistă. In 
economia Romăniel, criza a luat 
forme deosebii de ascuțite, a a- 
dîncit contradicțiile sociale exis
tente, inclusiv subjugarea țării 
de către monopolurile străine, 
afectlnd toate sferele vieții eco
nomice — industria, agricul
tura, comerțul.

Clasele dominante și-au Inten
sificat, In acești ani, ofensiva 
împotriva nivelului de trai •! 
mapelor muncitoare, arunetnd 
greutățile crizei pe umerii aces
tora. Salariile au fost reduse, 
ziua de lucru. In majoritatea ca
zurilor, prelungită. Aproape 
300 000 de oameni ai muncii iu 
fost lăsațl fără lucru, pradă 
foamei si suferinței. La rate, po
verile fiscale su sporit, agra- 
vînd sărăcia. Situația Învățători
lor, a pensionarilor, a Invalizilor 
«-a înrăutățit considerabil.

Pe fondul acestei stări gene
rale do lucruri, elementele pri
vind condiția tinerel generații 
îgi au la fel de relevantă, pro
pria lor semnificație. în fabrici, 
salariile tinerilor lucrători — ta- 
Iarii mai mici declt ale vîret- 
nicîlor — au înregistrat noi scă
deri după declanșarea crizet 
Tinerii muncitori erau, cei din
ții, dațl afară din fabrici, mă
suri la care se adăugau amenzi
le, bătăile, umilințele de tot te
lul. Numeroși absolvenți al șco
lilor șl facultăților au Îngroșat, 
în acești ■ni, numărul celor 
care nu găseau da lucru.

Presa 81 manifestele editate, 
în această perioadă, sub îndru
marea partidului și Comitetului 
Central si da organele conducă
toare locala ala Uniunii Tinere
tului Comunist ne relevi o se
rie de fapte dramatica privind 
condițiile de viață șl da munci 
aia acelei părți — ratlt de nume
roasă — a tinerel generații, care 
suferea consecințele crizei eco
nomica. Un manilaft editat de 
Comitatul local al U.T.C. din 
București consemna, da pildă. 
Ia 7 septembrie IBM, faptul ei. 
în fabrici, orala de lucru pen
tru tinerii muncitori șl ucenici 
ajungeau pini la 12 al chiar la 
lfl pe al, în timp ee «slarin] era 
da numai B—7 Iei pentru lucra
torii ttnarl fii 3—1 
pentru ucenici.

Crlxa economiei
Blmțătcr |1 situația 
forli da tineri. In 
țărani tmpăriăBau aceata condi
ții grale. alături de părinții lor, 
împovărați de numeroase datorii 
șl Imposite. Consecințe]® crizei 
s-au resimțit acut ?i în rîndurlla 
tinerilor învățători și profesori, 
ala studențimU. „Pitari aiaden- 
țească din Romlnia — acria 
„Studențimea nouă- din ÎS fe
bruarie 1831 — nn cuuofișfte î« 
trecutul ei clipe mal sumbre da
rii cele pe care le trăiește aa- 
iăsi... Studențimea săraci simtă 
1a fieoare clipă a vieții pecetea 
adlncă a eriiei generale". în a- 
eeeași perioadă, ziarul „Cftftar- 

vorhind despre situații 
grea a tinerilor Incorporați In 
armată, 
d «nanul.
mulțlraa 
afectate 
pentru spiritul de luptă care-1 
Însuflețea : „Tovarăși soldai! 1 
Soarta noastră este strlna lega
li de aceea a muncitorilor. Da 
as^eea noi trebuie să ne unim 
și «ă Înotăm Împreună cn mnn- 
eltorli pentru revendicările 
noastre și ale lor".

Valul mișcării muncitorești a 
înregistrat, o dată cu anul 1820, 
c nouă intensitate, și, tn acest 
context, activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist, în ciuda 
condițiilor grele impuse de scoa
terea ei în afara legii, a cunos
cut și ea o Înviorare rapidă. Or
ganizația revoluționară de tine
ret a întreprins, In această 
rioadă, o serie de acțiuni 
sprijinul unor revendicări 
șpecîfica 
tinerilor, a sprijinit lupta mi
nerilor de la Lupenj din august 
1929 — prima mare bătălie d« 
clasă din anii crizei economice, 
înăbușită alngeros de guvernul 
național-țărănesc. Printre mi
nerii căzuți sub gloanțe se aflau 
ți tineri între 18—25 de ani 
mulți tineri mineri au fost ares
tați, bătuți la poliție. Organiza
țiile de partid șl de U.T.C. au 
Chemat clasa muncitoare, mn- 
■eîa lard poporului, să se 
solidarizeze cu lupta minerilor. 
Comitetul regional al P.C.R. și 
comitetul regional al U.T.C. din 
Valea Jiului au răsplndit mani- 
leste Infierînd masacrul ; mani
festări da solidaritate cu lupta 
minerilor su avut loc la Bucu
rești, Iași, Ploiești, Cluj, Galați, 
Timișoara Brașov șl In alte ora
șe ale țării.

In multe întreprinderi și ora
șe au izbucnit, în anii 1929—1930 
noi greve, s-au desfășurat de-

Din documentele vremii i «in 
ucenic este dus sub baionetă 
pentru „vina" că a refuzat 
tă mai rămînă în întreprin
dere, la discreția patronuluiFile din istoria mișcării de tineret din România

ILa

baioneta

monstrații, întruniri ale șomeri
lor ; (la sate s-a ajuns, în nume- 
toase locuri, la ciocniri cu jan
darmeria, la ocuparea cu forța 
a unor pfimlnturl moșierești ; au 
crescut frămlntărilr in rîndurile 
funcționarilor, aîe studenților șl 
elevilor. „Ce ăl facem ? — se în
treba „Școlarul leninist", în pri
mul său număr, din mai 1932, 
referindu-se la «ituația fot mal 
grea de după izhucnirea crizeî. 
fliegarnl aiijlec prin «arc noi 
patera «A ne impunem interesele 
noaiire rate de a ae grupa In 
Jarul -Be«l>mlu] re®n>. ferm In d 
■ n from ce maaele mnn-
cHerești șl țlrlaeții. nk ean- 
diM rea partidxla] cenauMisC.'*'.

Anul 1931 a ’nseris noi elemen
te tn pcieajul luptai aî »vfritu
lui remTutionar >1 mate’or. In 
irei! as au ini loc no! freve. 
unele dia ale apetrbrie aZe tineri
lor muneftort în martie au de
clarat Kreve neenieti da la mal 
multe fabriri ri ateliere d~- Ttr- 
rn-Mnraa la mame-aprilia an 
intrat In gie* L «= tir±p
ma! tedeî-=<at tinerii =etaî=r- 
gfati de la
_rw cea mal aaere toisărfra aH- 
t«ri de aed vtentai 
cum acria -TtMlral 
pentru mUafacera 
rilcr kr Celula 
JLemaîtra- ti ae 
neret a
prin tetranlri eZzlt* 
tnirL menținea^ treaz 
de luptă al
din această fahrie* : ] 
rea U.TjC. tj-nerti

prin ridicarea nivelului Ideolo
gic, marxist-leninist. al membri
lor U.T.C., al cadrelor ei.

Tn perioada care a urmat. 
Uniunea Tineretului Comunist 
și-a Întărit activitatea desfășu
rată in rindurile tineretului 
muncitor, care a început să ia 
parte tot mai activă la lupta 
clasei muncitoare. Tinerii mun
citori de la căile ferate au foit 
prezent! la demonstrațiile fero
viarilor de la Începutul anului 
1932. Îndreptate împotriva noi! 
_curbe de sacrificiu" care înrău
tățea fi ma; mult condițiile de 
vtețl ale muncitorimii ; tineri! 
feroviari au al că tu îL cu acest 
prilej, gărxi de autoapărare, au 
purtat pan card e si Inscripții re- 
Toluțicmare.

U.T.C. a «prijtait demonatrati- 
Be d-a București, greva dla O- 
radea. o grevă demoartra‘’vă de 
la lasL «rt*-r-t'- ebzi —<fcn 
Timișoara. Arad, Gîlali. r" 
cz’tij sntzLdî !<D — an te car?. 
•- A^nJaia. criza a «tint prz-.?- 
T-zl ei EJF7B — Zapeew! re-, esd:- 
eațjve. eeaaeesiee s: pesLbtre a'e 
tmeriier a-as La
Pisrxnf. Sate-Marv

DIN ACTIVITATEA
UNIUNII TINERETULUI
COMUNIST ÎN ANII

1*4 pa ori

■ tar*ntățft 
altor eata- 

aa ta, tinerii

la adresa acestora !n- 
■emnlfieatlv pentru tn- 
categorlilor da tineri 
de criza economică șl

momentului

pr
in

*) vezi articolul „Treptele ma
turității", „Scînteia tinere

tului" din 26 aprilie a.c.

DOCUMENTE ARTISTICE
ALE IMPASULUI

Sa erplicd oare ope- 
lui Michelangelo 

I Antonioni prin cuvin- 
tela-program enunțate 
de regizor intr-un 
articol intitulat Neo
realismul astăzi* apărut 
In 1958 : mă interesea
ză — spunea al — „ca 
gândește ți ca simte a- 
cest om câmia 1 m fu
rase bicidota F" Era c 
ahxzie directă, dor nu 
jignitoare, la eroul u- 
ruia din cale citeva 
mari filme ala dnema- 
tngmfiei itaheae post
belice. JHoțd da his- 
claSa". O formulare mai 
exactă a vtUnției et- 
primafa ar însemna 
poate . mă inieresează 
mai muls"Abordarea 
unai realism mai mult 
pathologic: deciî epic
l-a nruyit regizorului ți 
dilemele provin doar
din /aptul că acest re- 

— tn filmele sale 
— sa referă la un me- 
dm 1n cam primează 
tediferența morală. în 
acest cat violenta subli
niere a psihologiei u- 

ga au! dimoi a condițio
nată de lunga agonia a 
infirmilor sufletești din 

1 milaneză 
cara-i oferă regizorului

da 
da

CRIZEI ECONOMICE

cxdajr Tn 
tirend. ori, rănit grav. 

In spital Ceea ce știm, in «A 
rate ei Boaită a fod emerit, «u(
asasfnat sl că pe docarul său O protipendada 
metbcoJ legist a acrii «omor 
«etizabil- — cuvinte care vor ră- «
tanc, pentru totdeauna, n un codrul ți eroii cu exi- 
ad de acuzare viu si necruțător 
la adresa orîndnirii burghezo- 
moșierești. W

Ecourile acestor evenimente 
■u fost multiple, profunde. în a 
multe fabrici. In facultăți. 1n W 
Securest! si în alte arase, s-au 
desfigurat ample acțiuni de ao- 
Udarizare cu luptele feroviari- 
lor si petroliștilor. Tn procesul 
conducătorilor luptelor din 1933. 
proces desfășurat la București lA 
si ipcl la Craiova, martorii din 
rtadrrrîle tineretului. apărind 
rama muncitorimii, au arătat MB 
că la Grtritx- te Valea Praho- ™ 
wt si pretutindeni unde mtm- 
eftort=>a >-■ ridicat la acțiune, 
tinerfi ce! mai înaintați mira ci
tări. «tnderti ft-au «flat alături 
de rirtmlri- an participat «fec- 
îm- !■ dtaMsdratl d errr®. au

timp! proiectată In vid.
In .Strigătul", inco- 

municahilitatea eroului, 
un muncitor șomer In 
căutare de lucru, e dra
matici, «rufli dramatică 
dacii oricare situa fia 
din cele cita sini indu
es in filmele ulterioare, 
deși Antonioni IJ pre
zintă în aceeași „veche" 
manieră a neorealismu- 
Iui. Ă’iri aici imaginea 
nu sa identifică pînd la 
confundare, sou nu ex
teriorizează jee gândeș
te ti simte" eroul, cura

p w eatan —
* K ceXrw triSoggi

(1929 1933) ♦

CTC 3a e

gfl ncenlei da la C T1L, Fabrica 
„Valsa", Atelierele CiwiciuCi d 
alta fabrici din Capitali s-ao »3> 
Udirizil cu lupta greviștilor da 
aici. In aprilie au declarat gra
vă ii ucenicii de la fabrica 
„Walgel". După numai a ri da 
acțiune uniți, ei au reușit al im
pună patronului anularea hctA- 
ririi de a le micșora salariul

In condițiile Intensificări! fră- 
mîntărilor fi luptelor majw'trr 
țărănești CC. al U.T.C. a edi
tat, In noiembrie 1031, ilarul 
„Braida", adresat tineri!or de 
la late. Tn articolul .b« ee a- 
D«rem T“, ziarul îri asuma meni
rea de a arăta calea d* care al 
meargă tineretul de la tari Tn 
organizarea luptei lui revoluțio
nare, lndenmîndu-I la acțiune 
alături de muncitorimea da Ia 
orașe.

înfruntând represiunile cercu
rilor conducătoare, atudeoții de
mocrat! su desfășurat, In pri
măvara anului 1331. impunătoa
re demonstrații la București. 
Cluj, Iaji. Vorbind despre aces
te evenimente. „Tninl leatafat- 
nota * „Mizeria. faamelea la eara 
■e «hai fliadentii «ărari. mlaari- 
le bnrghrvlei, clătind al ta- 
piedica pătmderea la a al var-
■ itale a filler de ia aac ilari ii 
țărani săraci. împing «tu d câti
mea alracl la ieșirea dla aceas
tă sltaațle prin lânii alltari da 
maneilori ii țărani*.

Pe baza experienței acumula
te. In acest] ani. Tn lupta da 
clasă, revendicativi al democra
tici, s-au luat Importanta ma
suri pentru Îmbunătățirea con
ducerii de către partid a orga
nizației revoluționare de tineret- 
Tn rezoluția „Ca privire la «ta
rea și sarcinile VbIbbIi TTwf re
tain! Coraanlat". Congresul al 
V-le» al PCR (decembrie 19SD 
a arătat ci Uniunea Tineretului 
Camunlit, In condițiile creșterii 
avintului revoluționar al mile
lor, trebuie să pună în centrul 
Întregii «ale activități organiza
rea si conducerea aețlunflor eco
nomica ale tinerilor din fabrici, 
de pe ogoare, ale tinerilor șo
meri. să-sl îndrepte atectia că
tre tineretul de la căile fe
rate șl din industria petro
lului — ramuri tn care
■ e Înregistra o puternică efer
vescență revoluționară, anrmțlhd 
marile bătălii de clasă de mal 
tlrziu — «ă persevereze pentru 
Închegarea frontului unic de 
joi, atrăglnd tineretul la lupta 
generală revoluționară, să de
maște organizațiile burgheze 
reacționare, organizațiile fascis
te. Pentru a putea influența si 
organiza mai bine mișcarea ti
neretului, Uniunea Tineretului 
Comunist trebuia — după cum 
sublinia rezoluția — să facă o 
cotitură In privința creșterii sale 
numerice, a lărgirii bazei or
ganizatorice fi politice, a întă
ririi nucleului el proletar. Înde
plinirea tuturor acestor sarcini 
— preciza mal departe rezolu
ția — se putea realiza numai

neeniei : aaJarâ la bar* 
eu regularitate urira acer-- 
euhiL j tirîrs ^ee-*-
intaree corrmVr a tiîtlti. re- 
etnMaileraa de titre dtrvctiba 
a notr-tr-.^r1 ■!« 6a ucemd. 
dreptul de a *stra te =rfan xa- 
tUe reretetxsEjTw du tteerel 
efr.

teretma pe toerîl ceferteti al 
intre !n eceHwrie de x~ au 
al creeze 4a la
aceste d tetre te rir-
zile da autauplrara. te pache
tele de rrr^A- n!=«ssfe«î
editat de C.C. al U.T C rritia 
următoarele ?*ti r _S-iriai fu 
ajatani eefrriftilue ! I J^aȘl-l 
Iu lunii eări el 'w<A »enin
k |«i dai ■« rewMdieările 
■MJln ¥.«■■■■ Iar e a tuturar 
rauariiarfier din tar*' Stiiueetf 
beai Beafru rreva re feriși Har 
Aleceli delentl si ti tails ti-I ai 
Ineunjew - Același manifest 
îndemna tteeretnJ ai ae prerf- 
teaară trmrirle oertru rre-r*. 
alitnrl de eshe^tarti ceferiști 
din tetreaxa tari, cîd ntzmad 
prin rmlree futnsrr forielar 
muneftm ln^ti —
mertul — ri prte festarfrea urase 
forme da Iiptă efleaee. tnrehe- 
zla petra fl obligată aă cedezeL.

Eroi re la lupta din innuarie- 
fehruarfe 1933 au cunoscut, ast
fel, aportul vtn. activ, al tine
rei generații rmmetioresti. Ti
nerii muncitori «n luat parte, 
1n acela rile, la grave sl de
monstrații. la activitatea ccml- 
ietelor de acțiune, au ritspîndft 
manifeste il dare. In după a- 
miaza rilei de 15 februarie 1933, 
la Atelierele C.FJt „Grivita- 
din București- în afară de ti
nerii aflat! prlntee miile de gre
viști din curtea atelierelor, un 
număr de tineri ceferiști (din 
unele mărturii, rezultă că peste 
ÎN) s-a grupat pe acoperișul 
halelor, formlnd acele „coruri 
vorbitoare" prin intermediul că
rora ae menținea legătura între 
greviști și mulțimea adunată pe 
străzi, dincolo de porțile Între
prinderii. „Cerem eliberarea s-
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Laboratorul Uzinei de fibre sintetice din lași. La aparatul spe ctru-fotometru 
pentru determinarea cantității de fier din D.M.T,

Bp«ră— d »- r«
r-e t ■* d Ia fteora
tteL nci exîd uu «mtcbcsh 
amator, razrtaa d mal aDa 
swa despre xtriete rfte nopu'e 
eop'Urlei sl <te «ctrfesiana. Cei 
mal eurfta taitra nai aa reu- 
ki. da altfel, ai afla Inetnl ta 
piua, p au drailt tEvătl- 
tertl aîtnra.

Prfnm a^â aamenl af tr*- 
eutnlnl care an dat un «em 
Înalt «maim ta astro
nomie ae numără VI etc z 
▲naatin al amm!u) Vav’ e 
Ursea nu — întemeietorii ta- 
pietății Aatrananal t« Bamăna, 
ta 1SSI. |i al Ofcaarva tara Ini aa- 
txaaamle papular, ta ÎMI.

— E3 n-au fort atngurtl. din 
vechea genentia, e«ra «-au 
dtstfcoa printra astronomii 
amatori. — ne apune actualul 
directe r al Gbservataralnl ai- 
•rauicimie papular sl președinta 
al Aitrot Ini ului Central Bucu
rești Ion Corvin Slngecrran. 
In 1M3_. Ion Carhu a emil o 
teorie cosmogonică asupra 
..captării- (lorii universului ar 
fi captat nori de praf cosmic 
din care au luat apoi ființă 
planetele]. Mal tlrxlu, ■«tro
nc mul german See a pui baza 
matematice acestei teorii ; 
Gabriel Todică a icrli și a 
tradus foarte multe lucrări da 
popularizare a astronomiei 
prin anii 1910—1912 ; Constantin 
Plrvvlescu b rămas un nume 
In analele astronomiei mon
diale prin lucrările «ale des
pre roiurile stelare, elaborate 
1n 1930—1S40 ; Victor Dalmara 
descoperă cu un binoclu, 1n

al unui personaj în po
fida aceluia regizoral ? 
Două exemple, luate a- 
proape la întîmplare, 
pot demonstra că rea
lismul psihologic, ne- 
fiind o noțiune in sine, 
diferențierile, nuanțări
le pe care le implică se 
raportează doar Li e- 
tenimente. Sinuciderea 
din „Strigătul", chiar 
dacă n-are lunga expli
cație verhală a decesu
lui moral cu care se 
rfîrșește „Noaptea", nu 
iese dinir-un cadru psi
hologic explicativ. Sau 
cele două metafore : 
scurta noapte a soare
lui din Nclipsa“ și pla
ja din „Aventura" de 
pe versantul unui vul
can stins (metaforă 
Străvezie subliniind ne
putința unei sustrageri 
a personajelor din con
damnarea la inexisten
ță) n u țin decti 
semnificația voită
autor, dar necunoscută. 
^legîndUd" ți cerbal 
exprimată deci de per
sonaje. A ^gindi ți a 
simți" mai mtdi nu fn- 
aea mnA dialog mai 
mult. $( regizorul știe 
asta. In acest sens tri
logia lui Antonioni poa
te fi înțeleasă, intr-un 
fel, prin gesturile fi
nale din „Aventura".
Claudia, eroina. î^l
mingile cu dispreț ți 
milă In același timp 
iubitul aflat In brațele 
unei prostituate. Regi
zorul nu-ți „mingiie" 
per tone iele, nu le acor
dă milă, in schimb la 
duprețuieșie. Chiar și 
pa Vittoria, din „Eclip
sa", care face din luci
ditatea cu care-fi pri
vește mediul tin fel da 
necesară uitare cotidia
nă, ce o doză dlnfr-un 
«^•g Mcaoioarui alto- 
«s. E pHa <a€s Atawd- 
Ml «M moraltfif. prin
•rw» «etaBta-
Cif" artistic ? A pu^ta 
eticheta da moralist a 
etan. datorită sub- 
produețiitor artistica.

„compromițător". Cum 
etichetele nu determină 
niciodată un conținut 
și cum nu putem con 
funda niciodată pe cel 
care face rechizitoriu 
cu realitatea întreprin
derii sale, afirmăm ca 
Antonioni e unul dintre 
cei mai vehemenți mo
ralizatori din ctți cu
noaște cinematograful 
Să nu deruteze în fil
mele sale absența bu
nelor exemple, inexis
tența unor soluții de 
recuperare sau incapa
citatea regizorului de 
a le căuta, găsi și in
dica. A fi „cronicarul" 
unei lumi ce moare, 
sau aflată în anticame
ra marții nu înseamnă 
a fi partizanul sau a- 
vocatul ei. Dimpotrivă, 

Felul exemplar tn 
care Alichelangela An
tonioni prezintă intime
le- resorturi ale unei 
lumi în care saiLtfacții- 
le ies aproape din sfe
ra umanului, a impor
tant, după o moi veche 
fnrmulnrR. „nu pentru 
procedeu ci pentru di
agnostic".

S-a discutai foarte 
mult despre tehnica lui 
Antonioni și aceasta In 
detrimentul 
subiectelor 
știu dacă 
„învinge
fabulei". Chiar dacă ar 
face-o, aceasta contea
ză mai puțin in fața re
zistenței sau chiar vic
toriei sale împotriva al
tei prejudecăți, puter
nică fi agresiră • pre
judecata „sentimentelor 
eterne". Filmele lui nu 
se pot „povesti" nu 
pentru că la lipsesc ele
mente narative, ci pen
tru că tratarea marții, 
dragostei, urii în opera 
aa nu încupe In rriri n
■cnrann pnrnoryviia
doct- pe ni iu că a-
xiafJ ereta ccnftinud re
lație, Intre cauză fi e- 
ject. Intra psihologia ți 
mediu da oare m uifd 
adaaea 8n cinematogra

temelor ți 
sale. Nu 
Antonioni 

prejudecata

fia ultimilor ani. ca .til 
nu mai vorbim de tota
la sa absentă ni „cine
matograful desert".

Cerneala vărsată de 
Sandro — arhitectul e- 
șuat care își poartă în el 
ucise, elanurile — pes
te planșetele celor doi 
tineri studenți e un ac
ces de sincera autocon- 
damnare dar și el fals 
ca și existența lui pig
mentată de zgomotoase, 
furioase și inutile „a- 
venturi". E tn gestul 
„dirijat" ’ 
ceea ce filmul clasic 
numea șocul emoțional 
direct. $i iot ca tn cea 
mai bună tradiție cla
sică, lunga secvență a 
burseî, din „Eclipsa", 
indică existența unei 

'lumi la „licitație".
Cît privește indeci

zia : Antonioni estM 
„caligraf sau calofil P"t 
nu-i zadarnic să amin
tim că, In afara vizibi
lei sale oulturi plastice. 
In drumul său da la 
critic da film la scena
rist și apoi la regizor a 
inclusă și o perioadă de 
„asistență" pe 
Rossellini și 
Camă. Ultimul, 
cial, recunoscut 
tenția deosebită la com
poziția cadrului. Sa 
poate recunoaște ușor 
In imaginea filmelor lui 
Antonioni atmosfera 
înaintașului său dar cu 
un minus, lăudabil 
pentru personalitatea 
regizorului, de poetic 
ostentativ. Nici aici 
„noutatea*1 nu are ni
mic strident...

„Moralistul" Antoni
oni ne-a oferii tn tri
logia sa, dincolo da o 
„radiografie a golului 
sufletesc" și o perspec- * 
tivă nouă pentru ceea 
ca este cinamatogroful- 
mărturia, document ol 
impasului In care sa 
află o parte a lumii 
contemporana.

de regizor

prin ar

TUDOR STANESCU

PE TEME ȘTBINȚiFiCE
1M3. două eerme'fi ee-l poartă 
numele icometeJe DADiACA 
1M3-C șl VA5i GEirr — Peltier 
— DAFMACAJ.

— Dar d«vre mlicarea as
tronomică amatoare din anii 
noștri, ce ne puteți apune 1

— în 1191 o dată cu reluarea 
activității Ohierva tern 1v1 as
tronomic *4pnlar, la ftințl șl

Există nuclee de astronomi la 
Timișoara, Iași Galați, Craiova, 
Oradea, Cluj (printre care se 
numără renumita familie Iri- 
meș, cu observator propriu pe 
Dealul Alunîș], Alba Iulla, 
Giurgiu, Lugoj, Slghetul 
Marmațlel, în comunele Hăl- 
cblu, Stînca, Pănătău șl al
tele.

în septembrie vom deplasa o 
echipă în munții Bucegl pen
tru fotografierea asteroldulul 
Geogralos, care va trece la 
9 milioane km. de pămînt 
(Icarus a trecut Ia fi,3 milioane 
km] Intenționăm să stabilim o 
tabără astronomică temporară 
la C ăl d fi ru ga ni. Ungă Snagov, 
pentru studii 
(transparență, 
nebulozitate], 
țille noastre 
unei filiale a 
cu sprijinul Astroclubulul, în 
munții Bucegi ; am înființat o 
comisie care se ocupă de stu-

de astroclimat 
turbulență

Una din ambl- 
este instalarea 
Observatorului.

Steaua mirării• •

un Cere de utrentunle, al că
rui membru eram |1 eu. în 
Igsa apare Prietenii cc«meiu
lui, cu revista sa Internă 
„Andromeda**. Se mal înfiin
țează șl alte asemenea cercuri, 
care, unlndu-se, au dat naștere 
A st raci uhu Iul Central Bucu
rești, afiliat Observatorului.

— Cate este situația In țară ?
— în țară — ne răspunde 

ing. lasif Btrahazh. secretar 
pentru problemele "• cores
pondenți științifică ale Aero
clubului — slnt aproape SOCI rie 
astronomi amatori „declarați**, 
care țin legătura cu noi.

— Ce activități figurează tn 
planul Astraclubulul, pe 11169 1 

— Pe lingă sesiunea științi
fică prilejuită de Împlinirea a 
fifl de ani de existență a Ob
servatorului — ne apune tov. 
Slngenrzan — vom elabora o 
seamă de lucrări In domeniile 
mari de care ne ocupăm : o 
nouă metodă de fotografiere 
a soarelui care va permite 
observarea și studiul protube
rantelor ; urmărirea șl studiul 
mal multor curențt metenri- 
tlci — Perseldele, Orionldele. 
Geminldele etc, 1n scopul de
terminării poziției radianțllor.

dlul creării acestei «tații de 
munte. Împreună cu Observa
torul din Budapesta urmărim 
pentru comparație, curba de 
lumini s stelei variabile 
Gamma din Cassiopeea. Dăm. 
de asemenea, cura circularei 
Societății astronomice franceze 
de studiu n suprafețelor plane
telor Jupiter ți Marte. cu 
telescopul nostru de 450 mm 
Tn gfîrșit am trimis membrilor 
noștri formulare cu instrucți
uni pentru observarea științi
fică a unor eventuale OZN... 
Dorința noastră cca mal mare 
este unirea tuturor acestor

nuclee de astronomi amatori 
într-o asociație națională. La 

Sesiunea științifică comemo
rativa <11n decembrie anul tre
cut, directorul Observatorului 
Academiei, prof. univ. dr. doc. 
Constantin Drâmbă, a susținut 

■ ceastfi davlntfi a noastră.
— Intr-adevăr — ne declară 

tnv. Constantin D râm bă — sint 
și eu pentru construirea unei 
asemenea asociații. Amatorii 
noștri sînt ca niște albine că
rora le lipsește un stup. El 
sint uneori oameni bine pre
gătiți, bine Intenționați, care 
propagă știința cu mare efica
citate. Lucrările lor, deși nu 
pot fi mari, slnt, în schlmh, 
foarte numeroase, ceea ee Ie 
dă greutate 1n Știință.

— In s th de asta — adaugă 
tov. alnget^zan — asociația ar 
putea coordona științific ți re
partiza anumite sarcini.

— Credeți că vor exista șl 
■Iții care să adere la asociație ?

— Cum «ă nu 1
— De unde știți ?
— Voi da un exemplu : în 

luna martie a c., sm vorbit la 
televiziune, împreună cu aiti 
tovarăși, despre frumusețile 
astronomiei, despre descoperi
rile care se pot face cu o 
lunetă de construcție proprie, 
Tn urma acestei emisiuni am 
primit și continuăm să primim 
zeci de scrisori cu întrebări 
asupra detaliilor constructive 
ale lunetei, adică tot atîlea 
posibile adeziuni.

N. PADURARU
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ANCHETA
NOASTRĂJ

„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat" — spunea Blaga vî- 
iînd o permanenja a spiritual itâfii românești ■ trad if ia străve
chii civilizații a satului, prelungită pînă azi, a o realitate a 
culturii noastre. Ignorarea universului folcloric în complexita
tea culturii noastre e de neconceput. Fenomen istoric firesc 
disparijia formelor de producție populară — industria casni
că fărăneoscă, textilele, ceramica etc. — nu se lntîmplă fără pre
luarea. la nivelul produejiei organizate și ariei culte a unor 
modalităji, viziunea creatorului anonim continuînd să existe — 
sublimat. Rezolvări artistice de exislenjă milenară izbucnesc In 
sinteze, topite în dimensiunea modernă a civilizației.

□ ar, vii în memoria locuitorilor satelor noastre obiectivele pro
duse de jărani sint amenințate de dispariția fizică j eroziunea 
timpului, hozordul, nepăsarea uneori, distrug mărturiile mate
riale ale veacurilor. Tineretul nu mai ia, de cele mai multe ori, 
parte activă Ic ceea ce am putea numi produejia de arid 
populară ; în condițiile pierderii treptate a tezaurului folcloric 
pentru generațiile care vin, imaginea culturii materiale și spiri
tuale a înaintașilor noșlri ar începe să pălească. Sătenii, inte
lectualii satelor, cărturarii au atras pe rînd atenfia asupra a- 
cestui pericol ; astfel au apărut In țară primele colecții de et
nografie și artă populară. în vremea din urmă tineretul sătesc, 
elevii și cadrele didactice au inițiat adunarea prețioaselor pie
se ale oriei țărănești ; salvate, aslfel de distrugere și pierdere, 
obiectele alcătuiesc adevărate muzee de etnografie și folclor în 
care e imortalizată istoria satului.

Ancheta noastră și-a propus să stabilească STADIUL ÎN 
CARE SE GĂSESC ROADELE ACESTEI INITIATIVE CETĂȚE
NEȘTI, LOCUL PE CARE ÎL OCUPA MUZEUL ÎN VIATA TINE
RETULUI DE LA SATE, PROBLEMELE ORGANIZATORICE, DI
FICULTĂȚILE MATERIALE Șl, AVINDU SE ÎN VEDERE CA NE 
AFLAM IN FAȚA UNOR INIȚIATIVE TINEREȘTI, SA DETEC
TAM PULSUL UNOR STRĂDANII PLINE DE NOBILA IUBIRB 
PENTRU CULTURA POPORULUI NOSTRU.
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Se prevăd seri muzeale la care 
să participe tineri din Arcani și 
din împrejurimi. Se preconizează 
chiar, aici, un schimb dc expe
riență cu secretarii U.T.C. din 
întregul județ. Tinerii se vor cu
noaște mai bine, vor învăța 
tr-o experiență de prestigiu.

Bupă această incursiune 
acele locuri, unde, 
respectul și dragostea

din-

.1 v H
Interioara ale Muzeului etnografic din Rășinari — /ud Sibiu

MUZEELE
k J

*
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prin 
prin 

pen
tru cultura materială și spirituală 
a satului românesc, se înfiripează 
și se dezvoltă muzee sătești, cî- 
teva concluzii ni se par justifi
cate.

Ne-am referit, în ancheta noas
tră, Ia o parte din localitățile 
unde au apărut sau sînt în curs 
de formare astfel de instituții dar, 
principial, credem că în diverse 
iocuri se ridică aceleași probleme, 
în general, muzeele sătești au 
luat ființei în zonele de intensă 
viată folclorică ca urmare a unor 
inițiative locale a intelectualilor, 
tinerilor, sătenilor. în cele mal 
multe din cazuri i-a pornit de 
la reconstituirea monografică a 
satului și din dorința de a În
zestra școala cu această argu
mentație materială. Unele dintre 
aceste mici colecții s-au dezvol
tat, au devenit cuprinzătoare și 
reclamă transformarea lor în mu
zeu al satului respectiv — la 
Rășinari înființarea și funcționa
rea muzeului sa produs, cre
dem, exemplar. Pentru celelalte, 
unele abia înjghebate, altele deja 
colecții valoroase, se pune pro
blema pasului următor. Colecți
ile sau constituit sau «înt în 
curs de formare: Cine trebuie să 
intervină acum pentru a se de- 
■dcîryi lucrul început ?

în unele localități am văzut 
că sînt necesare localuri cores
punzătoare (case țărănești care 
întregesc, arhitectonic, muzeul). 
Cu o singură excepție, toate au

ș
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Rășinari, județul Sibiu. Mu
zeul etnografic fi luat fi
ință In 1952, din dorința 

de a da, Într-o singură imagine, 
ipecificul acestei zone etnogra
fice atît de interesantă. Consti
tuită prin donațiile localnicilor, 
prin achiziții ulterioare, colecția 
a fost amenajată în casa pusă la 
dispoziție de familia Borcîanu. 
Muzeul s-a individualizat, a că
pătat astfel personalitatea sa, un 
Ioc distinct de mare interes pen
tru vizitatorii de pretutindeni. E 
de remarcat că, încă de la în
ceput, muzeului i s-a stabilit, pe 
plan local, un buget cu care 
poate să-și întregească inventa
rul. „Am avut dintotdeauna — 
ne spune ZOE MUȚIU, îndru
mătoare ■ muzeului — sprijin ; 
nu există 'cazuri în care să nu 
fț primit ajutorul organelor lo
cale și județene. Nu am fost 
niciodată refuzați. Așa am ajuns 
să avem ceea ce vedeți. Am sim
țit în permanență prezența Co
mitetului județean pentru cul
tură și artă și, foarte important, 
a Muzeului Brukenthal".

Colecția avea la început circa 
500 vizitatori pe an ; în prezent 
îi trec pragul 10 000—12 000 de 
oameni. Muzeul n devenit un 
organism activ ; în afara vizitelor 
obișnuite, individuale și colec
tive, aici se țin, fie de persona
lul muzeului, fie de profesorii de 
istorie, lecții cu exemplificări con
crete, pentru elevii din Bășinari 
și din împrejurimi. „Tinerii din 
toată țara vin, organizat, sâ cu
noască istoria satului nostru" — 
apune cu mîndrie un localnic.

Urmînd o concepție muzeistică 
logică, obiectele expuse — insta
lațiile casnice, pive, torcători, 
țesături, costume, mobilier pic
tat etc. — reconstituie într-o de
monstrație convingătoare trecu
tul satului, sînt mărturia inven
tivității și varietății de forme ■ 
manifestărilor 
porului nostru.

E regretabil 
aici suficiente . .
larizare. Faima de care se bucu-ă 
(Muzeul e trecut în ghidurile 
turistice naționale și internațio
nale) se datorește, în primul rînd 
calității colecției și expunerii sale. 
Nu s-a 
pliant, 
bogat 
citeva 
ment 
spune ___ __ ,
ridiane a făcut fotografii pentru 
realizarea unor cărți poștale cu 
obiecte, motive din muzeul nos
tru, ceea ce, de asemenea, e o ini
țiativă valoroasă. S-a turnat un 
film, dar nu a fost încă difuzat. 
Prezentări mai dese la jurnale 
cinematografice, la televiziune, 
imprimarea unor afișe ar fi încă 
niște lucruri necesare..."

Pentru tineretul din Rășinari, 
Muzeul etnografic a devenit o 
prezență. „Eram copii — își a- 
mintește Mircea Lac, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. — 
cind a luat ființă cei mai mari 
dintre noi, pe atunci, ajutam ta 
îmbogățirea colecției. Fiecare a- 
veam pe acasă, rămase din ge
nerații, obiecte pe care familiile 
noastre le donau muzeului. De 
la școală, adesea, eram duși ia 
muzeu; ni se țineau acolo, ca $1 
elevllot de astăzi, lecțiile de is
torie. Trecutul învia sub ochii 
noștri. Muzeul nostru e o lecție 
vie despre cultura materială și 
spirituala a înaintașilor noștri, 
despre viața Rășinarilor". Numele 
multora dintre tinerii din sat fi
gurează printre donatori. „în pla
nul de activitate — ne spune 
Mircea Lac — avem ca sarcină 
permanentă sprijinirea muzeului, 
Erifi descoperirea de noi obiecte 
fsitrresante. Ne bucură cînd ve- 

utecisfi, oameni d!n 
■ :3 țara venind la Rășinari".

individuale sau orga- 
M i£rA tn firea lucrurilor

rișmăreni. Istoria 
*<- :i astfel, aruncă o 

asupra realităților 
_ fe acum patria
ar—■'=rîl eeWalte căi de 

n educația

lecție vie dragostei pentru
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artistice ale po-

însă că nu există 
mijloace de popu-

reușit scoaterea unul 
„O astfel de tipăritul fi, 

ilustrată si cu un text în 
limbi, ar fi un util instru- 
de lucru pentru noi — 
Zoe Muțiu. Editura Me-

I

trecutul și prezentul țârii w
»

prin mijlocirea muzeului debîn- 
dește forța de convingere a unui 
material faptic de o indiscuta
bilă rezonanță patriotică. Tinerii 
din Rășinari au o adevărată dra- 
f;oste pentru muzeul din satul 
or în care descifrează forța crea

toare a poporului, splendoarea 
artei sale.

Bucovina, celebră prin mă
năstirile sale, poate «X 
arate un chip inedit și 

deosebit de interesant: aici a în
florit în timpuri o originală va
tră folclorică a cărei viată dăi
nuie încă, asistăm și astăzi la 
manifestări din cele mal tulbu
rătoare. Cu toate acestea și aici 
VTemea, devenirea istorică îș? 
apun cuvîntul ; o lume de forme 
și culori, arta țăranilor și locui
torilor de la munte e amenin
țată de degradare. „Primii pași

lillul etnografic se desfășoară rod
nic, se conturează viitoare mu
zee sătești la McJdovița, 
Pojorlta, Fereala, Botuș, 
țara etc. Cît nu e 
trebui e reeortsti lui ti 
semnificative istoria 
ce vi nean.

„Eram 
comuna 
ne spune 
fesor din Suceava 
ună cu profesorii Elena și Filon 
Lucău, și astăzi în Botuș, am ho- 
tărit să alcătuim o monografie 
a satului. Aveam în față ilustre 
exemple de cercetare sociologică 
a satului românesc".

S-a început cu un album de

• Tinerii

uimi- 
ccn-
pro- 

func-

pentru a o evita au fost făcuți — 
ne asigură Marcel Mureșeanu, 
vice președinte al Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă Su
ceava. Sini cunoscute Muzeul 
lemnului din Cimpulung Moldo
venesc, colecția lui Toader Hrib, 
din Arbore".

Muzeele sătești care se pot 
organiza în Bucovina vor pre
zenta o regiune în care tradiția 
artei populare a ajuns la 
toare realizări. Acestea ar 
tribui la cunoașterea mai 
fundă a zonei și ar avea o
ție activă în educația artistică șl 
cetățenească a tineretului. In faza 
în Care ne aflăm, primează ini
țiativele localnicilor, ale intelec
tualilor satului, ale uteciștilor. A- 
tîta vreme cît nu-s constituite 
ca muzeu care să aparțină Co
mitetului județean pentru cul
tură și artă, colecțiile de etno
grafie sînt în gospodărirea șco
lilor și organizațiilor de tineret. 
Ceea ce s-a făcut pe plan jude
țean e apelul lansat către di
rectorii de cămine culturalei 
școli. în vederea amenajării de 
expoziții de artă populară. Sînt 
sate în care adunarea materia-

Solea, 
Bcto- 
tîrziu 

centre
prea
In 

latului bu-

din Botuș,la școala 
Fundu-Moldcvei —

Mihail Selesneac, pro- 
cînd împre-

In fudețul Botoșani proce
sul dispariției artei popu
lare e Intr-un stadiu foarte 

„avansat**. în așezările de șes 
costumul tradițional a devenit o 
raritate, practica cioplitului In 
lemn și a ceramicii abia dacă mai 
este întîlnită. Descoperirea și pu
nerea la adăpost a ceea ce sa 
află de valoare în creația popu
lară a acestei zone e un fapt 
urgent care nu a scăpat specialiș
tilor și care trebuie să dea de 
gîndit lucrătorilor din domeniul 
culturii, învățămîntulul, organi
zației da pionieri, comitetului ju
dețean al U.T.C. etc. La Ripi-

ror; vreau să văd muzeul reali
zat — visul meu și al școlii... 
,,Preocupări similare — nuclee 
ale unor colecții de arheologie, 
etnografie și folclor — se află și în 
aatele Miorcani, Drăgușeni. Or
ganelor culturale ale județului 11 
revine credem, sarcina de a trezi 
peste tot astfel de inițiative, de 
a stimula eforturile celor care 
vin cu pasiunea lor pentru crea
rea de muzee sătești. Poate că 
aici e locul să amintim un caz 
petrecut în urmă cu cîțiva ani șl 
care, în nici un fel nu trebuie 
s& se repete. Din inițiativa lui 
D. Grigoraș, luase ființă la Oră- • 
șeni-Deal un mic muzeu să
tesc, așezat în două încăperi din-

Ferestre deschise asupra istoriei culturii
materiale și spirituale a înaintașilor noștri

inițiatorii și beneficiarii unei emo
ționante acțiuni: muzeul satului lor • Dincolo 
de primul pas... • Modificări pe harta turistică 
• Sub semnul întrebării: mobilierul, popularizarea,

catalogul științific...

altițe, apoi lucrurile cele mai di
ferite au prins să ie adune: 
ștergare, bite, obiecte de păstorit 
li vînat ouă încondeiate, crestă
turi în lemn. Portul populai din 
sat se strings cu încetul, opin
cile au dispărut deja ți au fost 
căutate exemplarele rămase. A ve
nit rindul unor pive, icoane, ins
talați] de industrie casnică etc.
In acțiunea noastră — continuă 
profesorul Mihail Selesneac —* 
i-am atras pe elevi, pe uteciștii 
din sat.care ne-au ajutat substan
țial**. Tn prezent, obiectele se 
află adunate, la școala, într-o în
căpere, evident, insuficientă. Lec
țiile însă au devenit, chiar în 
aceste condiții, mult mai 
tive. Colecția prezintă o 
gine de ansamblu, permite 
tașare de ceea ce, pînă

atrac- 
ima- 

o de-
__ ___ __  . r acum 

elevii puteau cunoaște nemijlo
cit dar fracționat. Soții Lucău 
vot să extindă vechea acțiune. 
S-a depistat o casă de lemn cu 
specific bucovinean, a lui Petrea 
Timpau, în care, expuse, obiec
tele adunate ar riști ga în va
loare; profilul muzeului satului 
S-ar înfățișa convingător. In a- 
ceastă situație trebuie să inter
vină ajutorul organelor locale și, 
credem, al comitetului județean 
pentru cultură si artă. Achizi
ționarea casei de care am vor
bit, procurarea mobilierului res
pectiv necesită fonduri. Numai 
în acest fel muzeul satului din 
Botuș va fi o operă încheiată 
și-și va împlini rolul pe care i-1 
doresc inițiatorii! un glas au
tentic al istoriei pămîntului șl 
oamenilor de pe meleagurile 
Bucovinei.

ceni am semnalat existența unei 
interesante expoziții arheologice, 
organizată la școală, colecția mai 
cuprinde, de asemenea, citeva 
mărturii de cultură materiala din 
Evul Mediu și epoca modernă 
dintr-o serie de sate de pe malul 
Prutului. ^„Vrem — ne-a spus 
profesorul Ion Bancul eseu, ini
țiatorul acestei expoziții — să 
stringem cu ajutorul elevilor, al 
uteciștilor, al sătenilor obiectele 
care să compună un adevărat mu
zeu al satului. Am fost prin case, 
știu unde și în ce stare ie află 
cutare costum sau cutare plug 
de lemn. Tn vara care vine sînt 
sigur că voi primi sprijinul tutu-

tr-o casă țărănească. Conducerea 
de pe a tun a a destinelor cul
turale ale Botoșanilor a dispui 
închiderea muzeului și trans re- 
rarea obiectelor în— depozitul 
Muzeului judefean unde să aș
tepte (așteaptă Incfil) înființarea 
unui muzeu etnografic județean. 
Lipsa de 
pentru un 
dizolvarea 
zări.

viziune, dezinteresa) 
început bun au dm la 
acelei frumoase reali -

___ la Arcani, o itriveche 
comuni din Corj, am fă
cut-o însoțiți de profesorul 

Rădoi din Tîrgu-Jiu. care 
prezentat entuziast realiză

rile arcânenilor. Muzeul latului.

irita

Titu
nea
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Costume moldovenești

—

înființat aici în anul 1965, reia 
o veche tradiție muzeistică a lo
cului. într-unul din satele st^b- 
ordonate ale comunei, la Cim- 
pofeni, încă în 1926 profesorul 
universitar Vasile Cărăbiș, con
ducătorul pe atunci al unei uni
tăți culturale sătești, a creat un 
muzeu reprezentativ pentru isto
ria localității. Muzeu] creat în 
Arcani (al doilea muzeu sSteso 
din comunal) recompune într-0 
imagina unitară viața da pe Va
lea Jaleșului din cela mai vechi 
timpuri pînă în zilele noastre. 
Inițiativa creării muzeului a fost 
luată de cadrele didactice de la 
școala generală care au cerut 
sprijinul organizației do tineret, 
pionierilor, elevilor și sătenilor. 
Munca i-a pasionat pe toți; CTca- 
rra muzeului e rezultatul unui 
efort colectiv, colaborării dintre 
intelectuali, organizația de tine
ret și săteni. Căutarea și valori
ficarea vestigiilor trecutului s-a 
cristalizat într-o unitate muzeală 
de reală valoare a cărei forță 
educativă ie manifestă pregnant 
tn viața comunei.

Expoziția muzeului cuprinde 
copii ale documentelor atestind 
existența satului în secolul XV 
Si o bogata colecție de obiecte 
produse de localnici: mobilă rus
tică, mveți, icoane de lemn pic
tate sau sculptate, stilpi de prid
vor în elegante torsiuni, furci de 
ton, arme, vase de lemn, cera
mică. războaie de țesut, covoare, 
costume 
ceste® 
estetic, 
brietății

etc. etc. Obiectele a- 
fac dovada , simțului 
fanteziei generoase, so
ln construirea volume

lor. Machete ale noilor realizări 
■le comunei completează capito
lele istoriei satului pînă la zi. 
Pentru vizitatorii acestui original 
fi boot muzeu sătesc s coal a ■ 
pregătit rdțiva ghizi dintre elevii 
cei mai huni, care prezintă ca- 
raoteristicile spirituale și etno
grafice ale așezării și locuitori lor 
ei. Strădania creatorilor muzeu
lui din Arcani este exemplară $i 
în acest sens se deschid posi
bilități nebănuite de creștere. 
ION RĂDOI, directorul cămi
nului cultural din comună, ne-a 
spus: „în ceea ce privește loca
lul folosim patru încăperi din 
vechea școală și sînt posibilități 
de extindere. Avem Insă nevoie 
de mobilier pe care în condițiile 
de față fără intervenția ju
dețului, nu-1 putem procura. 
La Arcani avem posibilități să 
mai deschidem cîteva punc
te muzeistice subordonate mu
zeului sătesc : există mori de 
apă și pive, unele în funcți
une, altele nu, pe care le-am 
putea folosi. E în curs do as
faltare drumul spre Tismana, oa
menii au început a auzi de noi 
șj trebuie să știm să ne primim 
oaspeții. Toată lumea ar avea 
de cîștigat..." „Nu numai că nu 
ne este indiferentă soarta muzeu
lui din Arcani — ne spune Ion 
Cheran, secretarul comitetului 
comunal al U.T.C. — dar ne 
considerăm responsabili de tot 
ceea ce se întlmplă cu muzeul. 
Tntr-un fel muzeul ne aparține...*1 
Tineretul din Arcani a contri
buit efectiv la înființarea muzeu
lui. La școala activează peste 40 
de elevi în scopul îmbogățirii 
continue a muzeului.
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nevoie de mobilier adecvat. Ară
tam că la Bășinari, unde lucru
rile decurg normal, muzeul are 
un buget propriu alocat de con
siliul popular comunal... De a- 
semenea pentru unele unități a- 
jnnse într-o fază superioară, cu 
im profil remarcabil, de deose
bit interes cultural, turistic etc. 
trebuie studiată angajarea unor 
oameni special pentru muzeu. în 
acest mod s-ar rezolva mai multe 
probleme: orarul de vizitare, un 
program de noi acluzițîi, ghidaj 
calificat, alcătuirea catalogului 
științific, implicînd rigoarea și 
disec mare a în alcătuirea colec
ției

In toate centrele vizitate lip- 
eesc mijloacele de popularizatei 
panouri, afișe, pliante. Cine or 
trebui să sprijine aceste acțiuni 
se pare că nu prea acordă spri
jinul cuvenit La rindul lor presa, 
rad io-te le vizi unea. cinematogra
fia pot să și aducă, în acest sens, 
o prețioasă contribuție.

Nu există un regulament de 
înființare și funcționare a acestui 
tip de instituție culturală și *rn 
sugera organelor de resort din 
C.S.C.A. și Consiliului muzeelor, 
studierea posibilităților de a re
glementa, legal, aceste probleme. 
De asemenea, ni se pare de mare 
însemnătate, svîndu-se In vedere 
tocmai aportul de pînă acum, un 
interes crescînd din partea orga
nizației U.T.C. atît pentru con
solidarea muzeelor cît și pentru 
folosirea cît mai judicioasă a 
tuturor elementelor educative 
le conțin.

Tn stadiul actual rmfzeele
tești — unele existînd ca atare, 
altele ca începuturi timide sau 
doar ca virtualități — obligă la 
intervenții eficiente pe plan lo
cal, județean și central. Salvarea 
unui tezaur Imens de cultură este 
de stringentă actualitate șl iniția
torii acestei opere cetățenești 
trehuie să fntilnească înțelegerea 
și entuziasmul eu care ei înșiși 
s au dedicat acestei nobile ac
tivități.

Ceea ce «-a făcut a ziua dintii 
a nașterii unui sistem de mu2ee 
sătești care, din mii de unghiuri, 
reconstituie imaginea în timp a 
unui popor înzestrat și laborios, 
în limbajul expresiv al culturii și 
artei populare se oficiază la înalt 
nivel emotiv și uman, dragostea 
față de trecutul și prezentul țării.
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asigurarea pă- 
este cea mai 
si cea mai ne-

PERSONALITĂȚIMARI

BAlEȘU

ce

M. VLĂDUCĂ, fudejul lalomifa :

De

dai

EMr «■

Ar

exercită asupra Iul Influ-

•irate.

Simpozion internațional

a

io-

! vrei că aici e vorba de un 
crezi în blesteme, eu cred.

Este elevă, 
la învățătură.

— Ialomița 
Băieșu* 
niciodată la 
această ru-

cei 
fără

cu 
da 

Un 
un

11

ca am 
mine.

de a
ii

cu 
sd 

iar

din
18
că

DINTRE ZIDURILE ȘCOLII 
IN MIJLOCUL OBȘTII

cazuri în care societatea.

necorespunzătoare numai pentru 
n singură persoană ; ceilalți, ne- 
intervenind, încurajează recidiva.

„de ce n-ati intervenit 
un copil la ora două 

îndreptîndu-se spre o 
neștiuta de el ?** Ră-

fi multe de
poate să tră- 

el nu «a

strălucirea spre o 
El a căzut in brațele 
nu a mai auzit, nu a 
văzut nimic. Iubirea

după unele eforturi min 
rezervat 30 de minute. In 
aceste minute mi-a spus 
căci nu vrea să mă vadă, 
că nu am fost sincer cu

f r.<; \ fCTOl

OMUL FĂRĂ TEMPERATURA 
MORALA

numai comentariile 
unor călători, dar șl 
afișată de alții. Di-

într-unzi : scrie,

asemănătoare 
care au ră- 
vreo tempe-

făcui
Eu 

mare 
contrazi

ce ? Eiindcă 
îndrăgostit 

Da! O iubeam 
uitasem

ABSENTA TEMPERATURII

Șl TINEREȚE

KRONEN

fnxntosă
t—. dor să veri po~ 

•nx. contesă” s-a îndră- 
oal, Rncio Dureai. De 

. \ ■ 9Ot să mm învăț, teri 
aceluia îmi apare 

urgent fotogra
fii se duce de

ION

■ ) jeutra ■eÎB(ă- 
daltx grabă ea oara 
riagaud U feerie
■ ■meraxacle apelări 
>e oare le urimeea 
din partea prieteni
lor rubricii neutre, 
dar, de flecare dată. 
mi pribnjeae dispe
rat In fața moni- 
nentnlai de drama 
•I remedii care ră- 
mln pentru i im hă ta 
cealaltă. Îmi veți 
apnne el fiecare via- 
|i <«l 
primite 
adesea 
em) e nn roman, iar 
eu val fl imediat de 
acord eă așa e, Di
mii eă ilarul care
■ ă publice aăptămi- 
nal e triloffie, Ineă 
n-a apărut.

Vom încerca, deci 
(conștient! și obse
dați de riscuri), al 
răspundem aproape 
tuturor coresponden
ților, nrrnănd ca a- 
aupra celor ce se vor 
declara nemulțumit! 
aă revenim.

in acriscrile 
ie închide 

• via|ă de

O al 11 ml creel- 
sarf> j cineva a Inil- 
■ut. Intr a scrisoa
re pe Jw mita te fln- 
neațl. ei ea aș in
venta anele acrișori, 
d le-M ajjrijinl eu 
poante, pentru ca 
unele dintre ele aînt 
de-a dreotal nevero
simile, el au un haa 
uimiter.

Vin imediat 
al declar ta 
pe Inimi ci absolut 
nici o contrafacere 
nu ie înlreprinde in 
cadrul rubricii noas
tre, iar eei care ie 
indoieae vreo clipi 
de anlcntlclta tea
acrișorilor pnblicate, 
n-au decit ii vină 
Ia redacție, al la 
Ieșitură cu tovarășa 
Vera și să citească 
documentele cu ochii 
lor. Cit despre aln- 
lia că unele acrișor! 
au prea 
pentru a 
rentate 
trec, desigur, 
lecția cu 
frumoase 
ml s-au 
curte.

mnlt umor 
nu fi În

de mine, o 
în ro- 

cele mal 
vorbe care 
aruncat In

poate să ardă cu aceeași 
flacără plnă la sfîrșitul 
•vieții, atît este de eternă. 
Iubirea este ca o noapte 
de rară cu stele pe cer și 
parfum pe pămînt. Dar iu
birea face din inima omu
lui ceva asemănător cu a 
grădină de ciuperci, o 
grădină luxuriantă 51 ne
rușinată unde cresc ciu
perci tainice ți obraznice. 
Ea a ca horit pe pămînt 
intr-o noapte de primăva
ră tind, un tînăr a văzui 
doi ochi... doi ochi, l-a

privit țintă, ți-a cufundat 
privirile în ei- In momen
tul acela în inima lui s-au 
întîlnit două raze de lu
mină, un soare care și tri
mite 
stea.
ei și 
mai 
a fost, este ți va fi, ori
ginea lumii, precum și 
stăpina lunii, ți toate căile 
ei sini pline de flori ți de 
dragoste. Dar iubirea ara 
definiții infinite".

La ancheta naaslrâ a binevoit iâ ne rcspundd 
dl. URHO KEKKONEN, preșadintele Finlandei 
Domnia sa ne-a trimis un amplu material do-

UN TINERET LIPSIT DE PREJU

Jn ciuda celor 18 ani 
pe care i-am împlinit, am 
cunoscut multa sau foar
te multe fete. La ciștigam 
încrederea cu o ușurință 
invidiată de colegi ți prie
teni, injd cu aceeași ușu
rință mă departajam de 
tir La un moment 
md simțeam ața da obosit 
Incit tni-^m propui să ter

en toata astea. Asta

i Le
</ rxei T

DECATI
9

...Societatea nu ie va 
dezvolta in condiții bune 
dacă tinerii care se pre
gătesc 
văd și 
muncii 
putere 
aceasta 
restabilească încrederea lor într-un viitor 
asigurat.

...Tinerilor trebuie să li se acorde 
dreptul de a-și spune cuvîntul. precum ai 
o nutere reală de a lua hatSrîri nu nu
mai în problemele lor. dar si in acelea 
privind întreaga activitate socială.

Puterea impune o răspundere sporită 
a tinerilor, iar răspunderea generează 
maturizarea. Ar fi o mare greșeală 
credem că tineretul nu poate face 
ceva decît sa critice si să revendice

...Pentru prima dată avem acum 
tineret care nu a trecut prin experiența 
războiului și a asupririi naționale... Am 
ohservat apoi cu plăcere că tineretul 
este capabil să lărgească aria solidari
tății umane. Nu intenționez să ahordez a- 
cum problemele mizeriei „lumii a treia-. 
Dar faptul că mai mult de jumătate din 
omenire îndură foame și că circa 100 OCO 
de oameni, dintre care o jumătate sînt 
copii, mor in fiecare zi datorită foamei, 
bolilor sau altor stări grave determinate 
direct de lipsa de hrană, constituie o 
stare de lucruri revoltătoare aîit din 
punct de vedere intelectual cit si moraL 
Sintem oare intr-adevăr în situația de a 
nu putea ceda din surplusul nostru ? 
Tineretul ar fi lipsit de inimă si de vi
ziune dacă nu s-ar afla în nrimele rîn- 
duri ale acelor caie acordă ajutor 
pentru dezvoltare,

Știința și tehnica au făcut asemenea 
progrese uriașe incit insăsi rațiunea, sau 
mai bine-zis optimismul omului cui! ar 
trebui să determine tolerantă față de se
menii noștri. Umanizarea luptei pentru e- 
xistentă esle tehnicegte posihilă. Dar poli
ticește nu am reușit să o ducem la capăt. 
Aproape nimic nu determină o viziune 
atît de opacă ca folosirea nerațională a 
cuceririlor intelectului uman S-a întîm- 
plat ceva bomplet greșit pe planul aspira
țiilor noastre sau există o defecțiune fun
damentală In cultură, dacă talentul crea
tor se resemnează să slujească războiul 
și distrugerea sistematică. Munca pașni- 

unora deprimantă, 
cu eficacitatea

pentru viață nu 
nu înțeleg rostul 
lor. Generația la 
va trebui de data
să dea ascultare tinerilor și

de URHO KEKkONEN

că, creatoare pare 
înapoiată în comnarație 
activității destructive.

Istoria ne învață că 
cii pe cale militară 
veche, cea mai obișnuită _____ ...... ___
reușită cale de menținere a păcii. Aceas
tă situație s-a schimbat, desigur, o dată 
cu apariția bombei atomice arma nimi-

La hotelul „Europa" din sta
țiunea Eforie nord au început 
vineri lucrările unui simpozion 
cu tema „Tratamentul complex 
al reumatismului", organizat de 
Centrul metodologic de reuma
tologie al Ministerului Sănătății. 
Iau parte specialiști din țara 
noastră, împreună cu personali
tăți medicale din Suedia, Fin
landa și Danemarca. Simpozio
nul va dura trei zile, în care, timp 

se voi face 11 comunicări științi-

fice privind organizare» asisten
ței și aplicarea diverselor trata
mente medicale în bolile reuma
tice precum și vizite la unitățile 
de specialitate din stațiunile bal- 
neo-climaterice de pe litoral 

„Simpozionul prilejuiește un 
prețios schimb de experiența 
practico-clinicc-teoietică între 
specialiștii în reumatologie din 
țara noastră și specialiști cu re
nume din țările scandinave, cum

slnt Gnnmr Priernm din Snedia. 
Taine Veikko din Finlarwîa 
Rrtad Ih din Dananarea — a 
declarat prnfesoml Ion Stolo, di- ----------
recfnrul Centrului de mmatolo- atitudinea 
gie din București. Concluziile ie «-J-.
xtw referi la terapeuticele com
plexe noi In domeniul reumato
logiei In țările respective și la 
ceea ce oferă litoralul românesc 
pentru tratamentul unor boli re- 
mnatioe*.

(Agerprea)

rapaci

am/ -•

L Di h

deau în ceea 
ți rideau de 
fiind stăpînii 
încăpățînate 
ceam. ~~ 
imediat m-am 
de ea. 
nespus de mult, 
totul ți o iubeam numai 
pe ea, astfel că nu-mi în
chipuiam viitorul fără da 
aa Eram amindoi stăpt- 
oa»S da aceleași sentimen
te. m da midi
hurii c ' 4b jur err In- 
cmtoți. hstr-ua cut ini, na 
apropia» da prieten» iv> 
dei pe oua ue-a pmpusa- 
tem. Erttm fericiți ți tim
pul i-a icuri p«
te. Trecuse patru luni, cînd 
ne am certat. Vinncal 
eu... Cînd m-om intîlnit 
ea nu a moi vrui 
vorhească cu mine,

el că e foarte indulgent cu hoții 
de buzunar, pînă într-o zi cînd. 
venind de la serviciu, s-a simțit 
ușurat de chenzina pe care o 
purta în buzunar. Trebuie să 
așteptăm o astfel de „morală'1 
ca să intervenim public ? Mi sa 
pare c tristă și păgubitoare co
pilărie.

V. Arachclian s Tot întîmpla- 
rea a făcut să vin la această dis
cuție cu un test făcut în auto
buzul de noapte P. Pe la două, 
In mașina în oare mă aflam, la 
Universitate, a urcat prin față 
un puști de vreo 10-11 ani, care 
se adresă șoferului : Nene, pot 
să ajung la „Favorit" cu mașina 
matale r Șoferul — om de suflet 
sau mai exact spus indiferent ? 
— îi răspunse afirmativ, ba mai 
mult, îi face și un semn compli
ce să nu-și ia bilet. Eram cam

id
ea. In zadar am IneeroaL 
anumite soluții. N-o pot 
uita. Vă rog, ce-aș putea 
face ? Nu mă lăsați in 
această situație".

t

Dragă Vlăducă,
Pun pariu cu tine pe 

blestem. Nu știu dacă tu 
Tu spui la începutul scrisorii că erai foarte reputat 
printre prieteni pentru ușurința cu care te împriete
neai cu fetele și te... departajai de ele și nu mă 
îndoiesc că pe multe le-ai făcut sâ sufere. Acum, iată, 
ți-a venit rîndul. Nu se putea, după atîtea departa
jări, să nu pățești și tu o „figură", nu se putea să nu 
suferi și tu într-o hună zi. Probabil că fata a auzit de 
faima ta de cuceritor și s-a simțit jignită. Oricum, 
părerea mea e să nu iei situația în tragic. Au luferit 
mulți oameni din dragoste (dacă nu cumva chiar 
toți) și nimeni n-a pățit nimic. Poate doar în literatu
ră. Dar literatura e una și situația du mi ta 1b e alta.

MARY D.
Dragă „Ion 
N-am scris 

redacție, dar 
brică nu-mi dă pace, și-mi 
șoptește 
scrie, că cei găsi un prie
ten bun, un sfat, vei găsi 
ceea ce cauți de mult și 
nu găsești, lată mă scriind, 
dar sincer că spun, deza
măgită. De ce ? Deoarece 
nu știu dacă o să folosiți 
Ironia asupra scrisorii mele 
ca asupra celorlalte

De teama ironiei devin 
lașă și-mi semnez scrisoa
rea cu inițiale

Mă numesc M. D. 
județul Ialomița. Am 
primăveri. Acum văd 
viața mea nu moi este a 
unui copil ci a devenit 
matură și trebuie să în- 
tîmpin și să rezolv orict 
bucuria și necaz. Sînt în
drăgostită. Da : sînt îndră
gostită, nu ca orice dom
nișoară de un cavaler 
aparte. Stuf îndrăgostită 
de un om cu situație fa
miliară, cu soție și, în cu- 
rînd, cu copil. De aseme
nea, mult superior mie. 
Do, dinsul mă iubește in
aceeași măsură precum îl 
iubesc. Sufăr enorm de

mult, dar ori cit aș sufe
ri, nu vreau nici în ruptul 
capului să fiu un microb 
în cadrul acestei familii. 
Nu vreau să distrug o 
familie, nu vreau să fac. să 
sufere acea femeie ji, în 
curind, acel copil nevino
vat, din cauza mea, dar 
nu știu ce să fac ? M-am 
gindit la mii de ipoteze, 
dat punîndu-le în practi
că nu am abținut nici un 
rezultat. Vroiam să mă o- 
bișnuiesc cu gtndul că ne 
iubim ca frați; vroiam 
să-l ocolesc, dar în fiecare 
zi venea să mă cadă In 
serviri că profesia a de 
așa natură. Vroiam ^ă-l 
urăsc dar zadarnic, tre
zind că departe îl vri uita, 
am luat concediu ți am 
plecat la munte, dar sincer 
uâ spun că mai mult am 
suferit. Doresc un sfat, un 
sfat folositor, dar țintnd 
cont că eu nu vreau sZ 
destram a familia, să fac 
sJL sufere pe nimeni. Aș 
tepî răspunsul dumnea
voastră cu speranța că nu 
va fi în zadar.

Mii de mulțumiri, 
Cu respect, MARY

Răspunsul meu e simplu ! cu puțină ambiție, dum
neavoastră veți reuși, după părerea mea, să vă dove
diți nobilă și să aștemeti, cu adevărat liniștea urj^ii 
cămin. E foarte greu să porți pe conștiință povara 
nefericirii altcuiva. lnchipuiți-vă că și dumneavoastră 
v-ar ripi cineva soțul mai tîrziu, cind veți fi căsăto
riți. Ljor v-ai fi ?

Pentru ista nu trehuie sî-1 nriy neapărat pa băr
batul respectiv, lnchipuiți-vă ee-ar fi pe lume dacă 
toți oamenii care l-ar despărți s-ar uri, rum am îno
ta cu toții in venin. Nu vă sfătuiesc nici să vă iubiți 
ca frații, cum spuneați mai sus, căci mi-c frică să nu 
cădeți, totuși. într-o bună zi. în vreun incest Cel mai 
sănătos e să nu vă iubiți deloc. Lăsați haltă toată 
povestea și căutați să-1 uitați- Nîaî încercați să plecați 
odată la munte, eventual la mare. Poate vă reușește.

rea profesională 
multora dintre 
mas impasihili, 
ratură morală ?

Ion Stanciu :
spus. Dacă omul nu 
iască singur, tot așa 
poate forma singur. Omul se for
mează în societate, dar se for
mează în măsura în care socie
tatea 
flnța sa. O influență împărțita, 
Insă, din diferite motive, inegal. 
Sînt ‘ ___ _____|
din anumite motive, a exercitat 
o influență mai mică asupra unora 
dintre semenii noștri. In aceste 
cazuri însă nu intervenim adese
ori pentru că știm ca interven
ția noastră e răsplătită cu o reac
ție brutală, și cum ținem la li
niștea noastră momentană lăsăm 
pe alții să pună capăt ahateri- 
lor de tot soiul. Și astfel cre
ăm situații în care vom deveni 
victima unor astfel de oameni, 
ori victima unor lezări

V. Arachelian : Așa cum anal- 
fabeții nu pot învăța pe alții 
alfabetul, tot așa cred că cei da 
o superioară ființă morală, cei 
cu o hună pregătire cetățenească 
fiînt primii chemați sa intervină. 
O societate ou o puternică ar
mată de e rudi ti — spunea Georga 
Călinescu — dezvoltă sociabili
tatea. Ca să ofer doar un exem
plu de ce generoase perspective 
are și deferenta noastră publică, 
să amintim doar că generaliza
rea învătămîntului obligatoriu de 
zece ani va mări ponderea școlii 
în educația noastră. E aici insă 
numai un termen al ecuației. 
Deocamdată să precizăm funcțio
nalitatea școlii în problema care 

a dem- ne interesează aici, rostul ei în

rtxA <ko-
O«r 1e fcceie cftm ore 
pntxtf d* »■■■ dr de 
mm omJ U L»«i tot 

jmb <* m de prx>btemele
■ecțâei în cxre lacra, de oamenii 

A aiei. Ca site cuvinte nu nm 
de suflet, tm om ore nn poate 
fi indiferent eh îmi daci prin 

i xs principiali ri«d 
U 11 Indeplrfeze nn nrielen un 
ti treacă drept im intolerant Ia 
ieșirea din sehimh, eînd practic 
ne dexplrtuerin]. am avut In 
slaba de tramvai a revela be 
stranie- La Îmbulzeală, tncercînd 
si urce 1n tramvai nn bărbat a 
im b rinei t trirtind pur si sim-
pin pe câldarim o femeie, mun
citoare în uzină.

—• < partea noastră
câari e aecesix să luăm o 

afitndiBa aeriri foți de cineva 
eora trăiri recolăle de compor
tare sin. ren ce e mai grav, le- 
Rea. Mai mA Hatârdecît a avea 
eritiri. awm feeadinți si fim mai 
e£a;î foii d? infractor decît 
faU de tjctiHMk hn Problema 
deji nn e raoofitciti, totuși me
rii o rhsr^ie aprriali A fost 
• perinodi !■ istoria omenirii — 
H noi de aeensli perioadă ne-am 
despârtîf doar de un sfert de 
*eac 1 — <tnJ infracțiunea,
indiferent ehior de natura ei, 
cnnlineo. poate, p o notă mai 
■aere sau moi mici de protest 
socioL Atunci tendința de a o-
Cfrti pe .infractori” de legile 
amre p eaze „justificau“ o mare 
nedreptale, cea a inechității so
ciale, era astfel explicabilă. En
gels vedea în aoearta stare un 
protest social naiv. Evident că 
la noi nu mai poate fi vorba de 
așa ceva, nu ai împotriva cui să 
protesteri astfel, dar urmările
tolerării infracțiunii sînt cu atît 
mai grave căci — di reci sau in
direct — infracțiunea nedivulga
tă ae întoarce ca un bumerang 
chiar împotrivi acelora care gă
sesc un alibi al indiferenței, jus
tifici udu se astfel : de ce să a- 
runci tu piatra din moment ce 
n-ai fost atins ?1 Am să vă dau 
un exemplu aparent vesel, dar 
cu o semnificație gravă. Eram, 
fmpretmă cu un coleg la înce
putul profesiei yi-1 vedeam pe

10-15 călători în autobuz și 
toții am fost subit interesați 
întrebarea unuia dintre noi. 
călător acționase spontan suh 
impuls superior, cetățenesc,
chestiona pe puști unde merge 
la miezul nopți', neînsoțit ? In
tre timp mașina plecase din sta
ție, dar omul l-a luat de mină 
și l-a dus la miliție, la camera 
minorului. Am ohservat cu stu
poare nu 
ironice ale 
indiferenta 
vulgîndu-le calitatea de gazetar, 
i-am rugat să-mi răspundă la în
trebarea 
văzînd 
noaptea, 
direcție 
nuiți, probabil, că din 10 cetă
țeni chestionat! cinci au refuzat 
să răspundă iar celelalte replici 
erau niște alibiuri nevolnice î 
„nu mă amestec în oala altora"i 
„am suficiente pe cap ca să-mi 
sară țandăra pentru un puști" ; 
„dacă mă iau de fiecare vaga
bond nu mai ajung acasă, ci la 
balamuc" ; „ce-i sînt mamă, îi 
sînt tată ?“ „să-i fie de bine. O 
să se lovească singur cu capul 
de pereți". Deși oameni de dife
rite vîrste, deși de profesii dife
rite, deși mergeau acasă după 
programe, probabil, diferite, el 
aveau un ce comun : indiferența. 
Și totuși ce l deosehea pe omul 
care nu rămăsese indiferent la 
situația relatată, ce-1 deosebea, 
dincolo de vîrstă sau de pregăti-

nității noastre, cri a pungii noas
tre, prin furtul la cîntar sau stra
nia și interesata aritmetică a 
restului, ca sa dau oîteva exemple 
totuși mai suportabile. Dar de 
multe ori pățim lucruri mult mai 
grave. Deci, mai devreme sau 
mai tîrziu tot trebuie sa inter
venim. Cum se poate, totuși, in
terveni? Există un anumit gen 
de intervenție care aparține în
deosebi tinerilor. Este vorba de 
o intervenție însoțită de a anume 
iritare. De la o anumită vîrstă, 
omul, oricare ar fi el, are con
vingerea câ se poate conduce sin
gur, că poate merge pe 
ile-i picioare, și mai ales 
convingere o împărtășesc 
dilecție cei tineri, care

propri- 
această 
cu pre

rie la
vîrstă de 15—lfi ani se cred a- 
dulți, cred că știu tot, pot 
plică orice și — chit că 
cei ce intervin sau cei care 
portă intervenția — reacția 
este una de iritare. Evident, 
fel de intervenții, de cele 
multe ori, nu sînt eficiente,
aceea ca prezența publică să fie 
fertilă, trebuie să se producă cu 
calm. Dar nu numai atît> Efi
ciența este condiționată si de 
faptul ca ea să nu rămîna izo
lată, pentru că astfel cel în cauză 
are impresia că atitudinea lui e

ex- 
sint
su- 
lor 

ast- 
mai
De

o an-
Erau cel puțin trei sau 

copii care știau despre a- 
faptă, dar care au refu- 
eiuda insistențelor, să dea 
indiciu. A fost o solidari-

formarea armatei de «rodiți care 
ar avansa sociabilitatea noastră.

George Antoniu s înainte de a 
ne exprima părerile despre școală 
am sâ vă relatez un fapt care 
cred că nu e străin, ca stare da 
spirit, nici unui adult. Zilele tre
cute, într-o școală, s-au sustrai 
mai multe lămpi de la un apa
rat de radio. S-a făcut 
chetă, 
patru 
ceastă 
zat în 
vreun
zare aș zice generală. E o notă 
bună dacă privim lucrurile din 
punctul de vedere al colegiali
tății într-o accepție falsă și în
gustă dar dacă raportăm gestul 
la valorile morale autentice lu
crurile stau altfel. Desigur că nu 
e frumos să pîrăști, dar de piră 
e vorba aici, sau de a tăinui, 
mai în glumă sau mai în serios, 
o faptă reprnhahilă?

Ion Stancîu i Explicația e mult 
mai complexă decît cea pe care 
o voi schița acum. Eu cred că 
organizația de pionieri și orga
nizația U.T.C. din unitățile da 
învațftmînt nu reușesc în sufi
cientă măsură să lărgească per-
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au luat sflrșlt lucră-

Primire la C. C. al P. C. R.

r

*

Vineri 
rile celei de-a 15-a sesiuni a- 
nuale de comunicări științifice 
a Institutului de energetică al 
Academiei, manifestare consa
crată aniversării a 20 de ani 
de activitate a institutului. Re
feratele principale, cele peste 
60 de comunicări susținute 
de-a lungul a trei zile, precum 
și discuțiile purtate pe margi
nea lor au redat o sinteză a 
contribuției specialiștilor ro
mâni la progresul energeticii 
în România, la îmbogățirea 
patrimoniului mondial, au re
flectat preocupările și pers
pectivele deschise acestei dis
cipline în țara noastră.

După cum a subliniat în cu- 
vîntul de închidere, directorul 
Institutului de energetică, 
aead. Remus Răduleț, vice
președinte al Academiei, sesiu
nea a prilejuit un util schimb 
de opinii între energeticienii 
care lucrează pe tărîmul cerce
tării și cei din unitățile de 
producție.

într-o atmosferă de puterni 
că însuflețire, participanții la 
sesiune au adoptat o telegra
mă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, în care, printre altele, 
se spune : „Participanții la se
siune exprimă Partidului Co
munist Român, conducerii sale 
și Dumneavoastră personal, 
mulțumirile lor pentiu spriji
nul și îndrumarea continuă pe 
care le-au primit. Iar în intim- 
pinaKa aniversării a 25 de 
ani n?la eliberarea țării noas
tre iși iau angajamentul de a 
orienta efortui 3e lor de cerce
tare spre ridicarea rezultatelor 
obținute Ia nivelul științei 
mondiale «plicite fn produc
ție-.

Vineri după-amiazĂ, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de ziariști ai P.C. 
din Belgia, formată din tovarășa 
Rosine Lewin, membră a C.C. al 
P.C.B., redactor șef al ziarului 
„Drapeau Rouge" și tovarășul E- 
ticnne Mets, membru al C.C. al

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala Mustafa Șabicl, membra al 
Vecei Executiv Federale a R. S. 
F. Iugoslavia, care a participat la 
lucrările celei de a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică.

Pe aeroportul Băneasa. oaspe
tele a fost salutat de Gbeorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
B&rgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe p 
alte persoane oficiale.

(Agerpra)

Vineri seara, a sosit în Capitală 
colectivul Teatrului național de 
păpuși din Cuba, care va între
prinde un turneu de zece zile în 
tara noastră. Acest turneu va da 
prilej publicului românesc să cu
noască arta păpușerească cuba
neză, o artă cu tradiții seculare. 
Pentru a ilustra posibilitățile sale 
artistice, colectivul teatrului cuba
nez a inclus în repertoriu] tur
neului atit spectacole pentru 
copii cît șl spectacole pentru 
adu Iți, unele dintre ele otflte 
pe texe clasice sau de inspirație 
folclorică. Spectacolele vor avea 
loc în zilele de 19 si 20 mai, în 
■ala din Calea Victoriei 
trului „Țăndărică-, și în 
nuare, în orașul Brașov 
mai și orașul Gbeorghe 
ghiu-Dej la 24 mai.

a Tm-
conti- 

la 22 
Gheor-

manent orizontul de preocupări 
al elevului dincolo de zidurile 
școlii, în centrul preocupărilor 
întregii obști. Evident astfel fă
cute lucrurile, indiferenta ar găsi 
un teren sterp, pe care nu poate 
încolți- Altfel, cum e cazul situa
ției relatate aici, tăinuirea ia tur
nura unei nevinovate fronde, a 
unui joc în care regula e ii du 
sufli nimic. Elevii nu pot avea 
O perspectivă mai largă asupra 
consecințelor sociale ale unor 
astfel de fapte.

V. Arachelian : 
direcția discuției 
serie do acțiuni 
teres ante. Mi-amintesc acum că 
te coloana pionierilor de la de
monstrația de 1 Mai am zărit 
un grup de, hal să-i zicem, mini- 
agenți de circulație. S-ar putea 
să nu-i fi zărit eu altundeva, 
«-ar putea ca ei să facă efec
tiv ceva, aid mi se pare însă că

Sînt însă, pe 
noastre, și o 
pionierești in-

P.C.B., redactor șef al ziarului 
„Rode Vaan“, care aa află ta 
vizită în țara noastră. CJ

La întrevedere a narikipat 
tovarășul Bujor Sion, șe? Ae Me- A 
ție la C.C. al P.C.R. w

Discuția care a avut loc ea 
acest prilej, s-a desfășurat într-o W 
atmosferă caldă, tovărășească.

ml al tineretului Cavei u, dm Ju
dețul Dolj. Vizita continuă.

Ambasadorul RepuhBoi De
mocrate Germane ]> București. 
Ewald Moldt, a oferit, 'meri la 
amiază, un cocteil, cu prilejul 
prezenței te țara noastră a minis- 
trulm construcțiilor Am R. D. 
Germană, Wolfgang Junker.

VOLEI

Dintmovistele, virtuale

campioane naționale

I

Aseară, în «ala «porturilor 
Ceahlăul din Piatra Neamț, s-a 
consumat penultimul act al 
campionatului național femi
nin de volei — etapa a doua 
a returului turneului final — 
care a programat partide:»

•
 r arul — Penicilina și Rapid 
— Dinamo.

D< o importanță minimi 
pentru configurația clasa- 
men tul ui (privind locurile

Sărbătoarea
sportului studențesc

I N F O R

La 10 mai s-a semnat la Bucu
rești, Programul de colaborare 
culturală și științifici între Re
publica Socialistă Boodnia și 
Republica Federali a Austriei pe 
anii 1000—1970, parafat la 
decembrie 1008.

ta conformitate ew planai Co- 
mandamentahii L’mfieat. te P®^* 
cada 12—10 mai ax. te immiM 
Varșwia i-a deafășmat consA- 
hiirea șefilor marilor state ma
jore ale armatelor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
in problemele capacității de 
luptă a Forțelor Armate Unite.

Consfătuirea a fost prezidată de 
către șeful Statului Major al For
țelor Armate Unite, generalul de 
armată S. M. Stemenko.

Iaa Stencla : Noi avem marele 
av’antaj de a concentra toate e- 
forturile, de a pune te acord 
toata Instituțiile si mijloacele for
mative te creșterea unor oammi 
capabdi ii armonizeze aeeeaita- 
tea de a manifeata mariana res- 
ponsabăîitatB față de propriile 
acte cu grija expresă penii u (ml 
cu care vine te ecntacL Aven 
condiții obiective dar na e^ort 
șl maî susținut, o aaobilizara și 
mai accentuată a factorilor su
biectivi este absolut necesari. Se 
spune, și pe bonă dreptate, eă 
omul dl trăiește tevați. Dar 
omul da n£ne trebuie «4 terete 
și să fie învățat tocă din fra
ged! vîrrti, tacă de jaL De aceea 
grija noastri trebuie d «e te- 
drepte și to cazul aceata spre 
cei* mid pentru ea d d poet!

MORALE
putem descifra un gest de clară 
responsabilitate civică într-o zonă 
diferită de aceea în care se ma
nifestă de regulă spiritul lor de 
răspundere — învățătura. O ac
țiune cred care poate fi utilă, în 
sensul practic al lucrurilor, dacă 
li s-ar acorda mai mult credit dar 
și într-un alt sens mult mai im
portant: cultivarea conștiinței că 
fac parte dintr-o mare familie, cu 
o viață foarte tumultuoasă și com
plexă în care prezența lor utilă 
n-are scadența doar la maturi
tate, ci chiar la această vîrstă.

Emil Georgescu : Trebuie să 
se stimuleze permanent dorința 
virtuală a elevilor de a ieși din 
propriul eu si de a se preocupa 
mai mult de ceea ce se întimplă 
în jurul lor. Ei trebuie stimu
lați, printr-o riguroasă selecție 
succesuală către fapte frumoase, 
nobile, către lucruri care să le 
facă și lor cinste și colegilor. E- 
vident, a fi capabil de atitudine 
principială, a fi prezent cu o- 
chiul tău critic în opinia clasei, 
a școlii, înseamnă a crea premi
sele ca adolescentul ajuns la ma
turitate să se simtă mai aproape 
de faptele care se petrec în ju
rul lui decît de propria sa um-

să înțeleagă încă de la aee*stă 
vîrstă că nu pot să trăiască ome
nește decît în condițiile te care 
știu că au te junii kw oameni 
care $i ei simt nevoia omema 
din toate părțile. Indiferența, ves
tejirea indiferenței trebuie să fie 
o acțiune programată complex, 
o acțiune cu o marcată valoare 
social-istorică. Și nu numai la 
cazul posturii noastre cotidiene, 
de oameni aflați deseori pe 
stradă 1

V. Arachelian : Puni nd punct 
acestei prime intervenții din ca
drul dezbaterii ziarului nostru 
aș vrea să precizez, lucru pus 
în relief și de discuția noastră, 
că indiferența, problemă com
plexă a cărei vestejire solicită 
eforturi concertate, se manifestă 
în planuri diferite, cu aspecte de 
manifestare diverse. Dacă dis
cuția noastră s-a centrat pe ra
diografierea climatului în care 
ea se manifestă, repercusiunile 
mai profunde, care grevează. In 
unele locuri, aportul social di
rect, cel al prezenței omului la 
locul său de muncă, este nu de 
o mai mică importanță și soli
cită, în cadrul dezbaterii noastre, 
o intervenție specială. Cu această 
promisiune făcută cititorilor zia
rului nostru, vă mulțumesc pen
tru amabila dv. participare.

Discuție consemnată de
VICTORIA SEGARCEANU

MAȚIE MERI
edzu; a 

a
Jk. e*.e*ret 

român Nîeotoe Divid, ore. 
particițdnd 1» o evadare 
inițiată Ia kilometrul 150, a 
sosit. împreună cu alți H 
cicliști, cu un avana de 1 
minute față de plutonul al 
doilea. Etapa a revenit lui 
D. Gonachorek (RJD.G.) Jn 
Ih ir 12“. Pe locul 5. ta »- 
celași timp cu învingătorul, 
«-a clasat N. David. Tricoul 
galb» a fost prainal de po- 
îocezul Sxurkowaki N. Da- 
r^d a urcat de pe Locul 22 pe 
locul • ta c'.aaamertul ge
neral tadfvittoaL

Astăzi, etapa a T-a Wro
claw — PoeeĂn ksffi-k

I
I
I
I
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START FESTIV IN FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE

Foto i C, CIOBOATAAspect de la festivitatea de deschidere

Niciodată In Istoria spor
tului studențesc nu au existat 
condiții atît de favorabile 
pentru performanță și pentru 
marea performanță, nicio
dată sportul universitar nu a 
deținut a pondere atît de în
semnată in mișcarea sportivă 
din țara noastră ea astăzi.

Mii |i mii de studenți. In

rtoNosncuL ziarului 
NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 20 ETAPA

DIN 18 MAI 1969
Farul — Dtnano București 
U.T. Arad — Prc<re«ul 
_V Quj — Petrolul
F. C- Argaș —Cnșul 
AulUU Tk. Mira — Jiu! 
Dinam Baeâu — „U’’ Craiova 
Gtona — Pomi
CSX Ke^la — C-FJL Ctaj :
-li_ Ca.-ari 

îrtter — Boiccna 
Sa-pf.-xla — Juventea J
Tectna —
î re — V«-naa

D I A N

Ziua krvtturil a tovt ale-fcil 
Intr-o marți, neutru că marțea 
muzeul avea vizi ta tari mal xxj- 
tini decît Ia celelalte f.e ala 
sipLimteiL Cu o ori toamte ce 
închiderea muzeului, von Gru- 
nau Inaotit de bătrtna sa maznl 
și Ane re. complicele pe care îl 
prezenta drept secretar oarti- 
cular. a făcut o ultimi viziil 
în «ala numărul 17 a omneuhrt 
din Agen. acolo unde ®e aflau 
cei 5 Goya. Talia bătrineî sale 
mame era ceva ma. groasă Ia 
intrarea în muzeu decît avea 
să fie la ieșire, dar amănuntul 
acesta nu I-a observat nimeni. 
Sprintena maimuță uistiti pe 
care pin! atunci baronul o wirta 
zilnic după sine, era abil as
cunsă în cutele rochiei de modă 
veche a bătrinei eontese.

Rămași singuri în Încăperea 
luminată de razele roșii ale 
soarelui ce apunea, von GrQnau. 
alias Galițin. a făcut un semn 
scurt cu capul si Imediat con
tesa a scos maimuțica de sub 
corsajul rochiei de catifea. 
Aproape sufocată maimuța a în
ceput să țopăie prin încăpere, 
înveselită de faptul că-și recă
pătase libertatea de mișcare.

— Andre, treci în sala șai
sprezece iar dumneata, mamă, 
în sala optsprezece... Dacă ci
neva încearcă să vină către sala 
șaptesprezece îl țineți de vorbă 
pînă cînd mă apropii eu de 
voi... Gata... La lucru...

Galițin a luat maimuțica

VII

te brațe, a mlngîiat-o ușor 
creștet, apoi i-a îndreptat cu 
«□re gura afumată a șemineului.

— Să stai cuminte aici— 
ne-anr. înțeles Jolly-Joker ’ 

Maimuța îl privea ascultătoa
re. cu ochii el Inteligenti sl Pă
rea că îl aprobă.

După ca maimuța a dispărut, 
cățărată undeva pe cărămizile

z
1
1
1
i

i 1
1 

x 
X

1
x> 
s

■s lac caapnaaateie «uro- 
pe-e de garesMO»
că. ia tare pxrr.clpă sportive 
<La 11 țin. printre care ri 
Rorrvăzia. reproectaxă da 
Rodtza Api’.eaz.^. Felina 
Domea. Mariana Gheeîov și 
EI na beta TUrcu. La actuala 
ediție nu participă multipla 
campioană olimpică ceho
slovacă, Vera 
care urmează 
Tramă.

Ceaelaveka, 
să devină

fiecare an tot mal mulțl și mai 
valoroși, activează în secțiile 
de performanță ale cluburilor 
universitare, zeci de mii parti
cipă cu regularitate la com
petițiile tradiționale organi
zate in facultăți, institute, cen
tre universitare.

Fără îndoială, campionatele 
universitare reprezintă com
petiția cea mai populară și 
cea mai completă a sportului 
studențesc, lmbinînd în mod 
fericit sportul de masă cu cel 
de performanță, oferind cam
pionilor posibilități de confir
mare și autodepășire. Iar ano
nimilor posibilități vaste 
afirmare, campionatele 
verxîtare sînt punctul de tre
cere al cantității in calitate, 
sînt momentul festiv, apogeul 
activității sportive 
tare.

Ieri după-amiază. 
nul Tineretului, cei 
nalisti, 
centre nnîversitare; 
buni a leți, gimnaști și judo- 
kani pe care ii deține la ora 
actuală sportul universitar au 
făcut a demonstrație de grație 
șî vigoare in fața colegilor 
veaiti să-i aplaude și «ă-i în- 
eurajeae. in fata profesărilor 
și antrenorilor care le împăr
tășesc din tainele gindirii șl 
ale mișcării fizice.

In forța și sprinteneala at- 
leților, tn mișcările subtile ale 
judnkanilnr, in suplețea și gra
ția gimnastelor, spectatorii 
prezenți au văzut însăși pro
misiunea unor întreceri pasio
nante în care cei mai bine 
pregătiți vor învinge.

UNIVERSIADA
O NECESITATE

Interviu cu TITUS DEAC
șeful Comisiei sportive a U.A.S.R.

de 
uni-

universi-

pe Stadio-
500 de fi-

reprezentanții a 12 
eei mai

La deschiderea festivă a 
Campionatelor universitaro 
printre oficiali l-am întîlnit șî 
pe tovarășul Titus Deac, șeful 
Comisiei sportive a U.A.S.R. 
In legătură cu campionatele 
universitare i-am solicitat cî
teva răspunsuri:

— Ce aduce nou ediția din 
acest an a Campionatelor uni
versitare ?

— In primul rînd numărul 
mare de participant la fazele 
anterioare : peste 40 000, ceea 
ce reprezintă un mare succes 
pentru sportul studențesc. Â- 
poi, la cererea insistentă a 
Comisiei sportive a U.A.S.R.. 
Ministerul învățămintului a a- 
probat ca în acest an campio
natele să se desfășoare simul
tan la mai mulțe probe: a- 
tletism, gimnastică, gimnasti
că artistică și judo. Demn de 
remarcat este și faptul că în 
acest an se organizează pen
tru prima dată campionate u- 
niversitare la judo. Această 
disciplină, deși introdusă doar 
de cițiva ani in țară la noi, 
țt-a cîștigat o mare populari-OV. PĂUN

de b tea» o spectaculoasă demonstrația da
acrobatică

tate te rlndul studenților. Pă
cat însd că fudocanii nu au In 
toate centrele universitare 
condiții cit de cit acceptabile 
de practicare a sportului în
drăgit.

— Totuși, nu vi se pare că 
numai patru discipline spor
tive înseamnă prea puțin ?

— Bineînțeles. Nt: conce* 
pem desfășurarea Campiona
telor universitare fără jocuri 
sportive. De cițiva ani, insis
tăm pentru organizarea unei 
Universiade la care să fie in
cluse ți jocurile atît de îndră
gite de studenți. Anul acesta 
ți forurile competente au a- 
juns la această concluzie dar, 
cum timpul era prea scurt, S~a 
amînat pînă la anul organiza
rea Universiadei, care, după 
toate probabilitățile, se va 
desfășura tot In București și 
va cuprinde 10 discipline 
sportive, printre care volei, 
handbal, baschet ți, bineînțe
les, fotbal.

— Despre Valoarea tehnică 
a competiției ce ne puteți 
spune ?

— Cred că și în această 
direcție, ediția din acest an 
va fi superioară celor prece
dente. Rezultate bune, și chiar 
foarte bune, așteptăm la atle
tism, în special de la sportivii 
de la C.A.U. care au avut 
condiții excelente de pregătire. 
Rezultatele obținute în acest 
an de Ion Șerban, Dan Hidio- 
șanu ri alți atleți studenți sînt 
o garanție. Urmărind ridicarea 
nivelului tehnic al întrecerilor, 
comisia de organizare a stabi
lit haremuri destul de ridica
te pentru a nu se mai repe
ta situația din anii precedenți 
cină am fost martorii unor 
performanțe de-a dreptul ri
dicole încununate cu... titlul 
de campion universitar. Tot 
in acest scop la gimnastică nu 
vor mai fi admiși decit spor
tivi cu cel puțin categoria a 
11-a de clasificare.

DAN VLAD

care dura sore gala numărul 17.
Dtaaore Garoone se auzea foș

netul moale al anelor ca m lo
veau de nici oarele uriașului 
ood de piatră ce uneeta cele 
două maluri ale fluviului. Poate 
că pe undeva cineva a auzit 
cele trei fluierături scurte ale 
hri Galițin. dar nimeni an avea 
să le bate în teamă. Dună eîteva 
mmuie de așteptare. in cadrul 
ferestrei a aoamt maimuțica 
wxtxtL avind in labele dinainte 
autoportretul lui Goya. încă o 
fluierături scurtă ti maimuțica 
a da; drumul tabloului drept în 
brațele lui Gal:țin.

—A doua eL Interpolul era din 
nou pe urmele lui Galitin. O 
circulară roșia (arestarea si ex
trădarea imediată] porni urgent 
pe adresa tuturor birourilor 
naționala. De cata aceasta infor-

pean-expresul a pornit din Basel 
la orele 19.21. Era încă lumină 
dar te majoritatea eusetelor din 
vagonul de dormit pentru Viena 
funcționa iluminatul electric, 
Iar ferestrele erau acoperite de 
perdele- De abia ieșise trenul 
din Zurich la orele 20,43 cînd 
comisarul W. de la politia din 
Basel l-a găsit pe Galițin în 
cuseta nr. 9. Avea în fată un 
teanc de reviste ilustrate iar el 
citea «Xent ultimul număr 
J<«ie Zurcher Zeitung".

— Domnul Galițin 7 — i 
trebat comisarul.

— Pardon !
— Domnul Galițin. alias 

G runau?
— Pardon, domnule... rint don 

Esteban de Vila Vicosa—
Zîmhind. comisarul nu l-a lă

sat să vorbească mai departe...

din

ta-

von

BARONULUI îl PLĂCEAU ORIGINALELE
șemineului, baronul s-a depăr
tat și a fluierat de trei ori acurt 
Imediat, maimuța a ieșit din se- 
mineu. a apucat cu labele dina
inte un scaun de lîngă fereas
tră șl l-a tîrît repede spre lo
cul unde se afla autoportretul 
lui Goya. Cățărată pe speteaza 
scaunului, maimuța a desprins 
cu grijă tabloul de pe perete, 
sl cu mișcări agile s-a îndrep
tat spre fereastra mare, acope
rită cu grilaj gros de fier for
jat. A rezemat tabloul de perete, 
apoi a desfăcut cu mișcări în
cete dar sigure zăvorul greu de 
alamă. Fereastra era deschisă.

— Bravo, Jolly-Jocker... Baro
nul a mîngîlat-o din nou pe 
creștet și i-a dat un baton 
imens de ciocolată Suchard cu 
alune... Apoi, ffiră să se gră-

a celui care ofeșă... Vedeți deci 
că vă rămln In continuare în
datorata Mai ales pentru com
petenta cu care ne-ati ajutat 
să stabilim paternitatea unor 
opere neeemnate...

Nopțile de primăvară în su
dul Franței sînt calme, cu ce
rul senin și înalt După miezul 
nopții, la Agen. nimeni nu mal 
circulă pe străzi. Orașul are 
orarul cău de odihnă neschimbat 
de veacuri, iar viața tumultoa
să a secolului XX n-a reușit să-l 
schimbe. Galițin n-a făcut în 
noaptea aceea decît o operație 
de rutină. Tnvesmîntat în ne
gru, s-a strecurat nevăzut și ne
auzit prin orașul pustiu pînă 
lingă zidul de piatră al lui 
Hotel d'Estrades. oprindu-se 
sub fereastra de la etajul întîl.

matiUe au venit cu repeziciune. 
Pe harta mare a Europei de la 
divizia de afaceri criminale ■ 
Interpolului stegulețele nurtînd 
numele lui Galițin se adunau 
vertiginos. A fost semnalat la 
Blaritz. apoi la San Sebastian în 
Spania, la Castelo Branco în 
Portugalia, pentru ca numai la 
o zi să î se găsească urma la 
Torino. în Italia. Galițin fugea 
în zig-zag. pentru a 1 se pierde 
urmele. Ultima știre decisivă 
a venit din Baden Oss. un oră
șel vest-german, de lingă fron
tiera cu Franța. Grupul celor 
trei a petrecut cîteva zile la 
Baden-Baden și s-a îmbarcat 
la Baden-Oss în Transeu- 
ropean-expres. Urmărirea a 
preluat-o la Basel poliția elve
țiană, avertizată de Biroul na
tional de la Berna. Transeuro-

— Don Esteban de Vila VI- 
cosa. «per că nu mi-o veți lua 
în nume de rău dacă am să vă 
cer să-mi permiteți să caut în 
bagajele dumneavoastră, ale 
mamei și ale secretarului... Sînt 
comisarul W. din politia elveți
ană...

Zîmblnd la rindul său cu aro
ganță, Galițin i-a răspuns sec :

— La dispoziția dumneavoas
tră domnule comisa’’... Vă aver
tizez însă că am să mă plîng 
consulului meu de la Berna...

Percheziția n-a dat nici un 
rezultat. Comisarul începea să 
se simtă prost sub privirile iro
nice ale Iul Galițin.

— Există vreo cușetă liberă ? 
— l-a întrebat comisarul pe fe
roviarul ce însoțea vagonul de 
dormit.

Da — răspunse acesta re
pede — cuseta pe care a rezer
vat-o domnul conte...

Tncăpătinarea comisarului el
vețian a fost răsplătită. Sub 
banchetă, într-un pachet de 
ziare vechi, se afla pînza furată 
din Muzeul din Agen. căreia îi 
fuseseră scoase ramele.

Era ora 21,50 cînd în mica 
gară din orășelul Buchs, ultima 
oprire a Transeuropean-expresu- 
lui pe teritoriul elvețian înainte 
de a pătrunde în Austria — Ni
colas Galițin și complicii săi 
coborau cu cătușele prinse la 
mlini. .

După ce și-a ispășit pedeapsa, 
Galițin si-a reluat escrocheriile. 
A fura bijuterii în Austria, a 
..împru ^tat“ tablouri în Ger
mania Federală apoi a fost din 
nou arestat, bineînțeles cu con
cursul Interpolului.

După ce i-a murit mama, Ga
lițin șl-a achimbat stilul pentru 
a deruta „fișele'- 2_ 1_ Z._'_ 
pol. Activitatea sa s-a rărit 
domeniul operelor de artă, 
schimb a început să lucreze 
lumea bancaTă.

Clnd autorul acestor rînduri 
«tudia dosarul Galițin la secreta
riatul general al Interpolului. 
Galițin era urmărit de politia 
italiană. îmbătrînit, lipsit de e- 
nergie. cu fantezia obosită și ter
tipurile cunoscute de toate 
țiile europene, Galițin nu 
șanse să scape nici 
aceasta si poate că la 
apar aceste rî-ndurl, 
internațional, căruia 1 
50 de identități false, 
din nou în fața unui tribunal.

Data viitoare ne vom întîlnl 
în jurul unul nou dosar și anume 
în jurul celui aparținînd „Olan
dezului zburător0 — un escroc 
care opera în lumea întreagă 
deplasîndu-se cu viteza sunetu
lui.

de la Inter- 
în 
în 
în

poli- 
are 

data 
cînd

de
ora

escrocul 
ae cunosc 

se află
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Conferința de la Paris

asupra Vietnamului
TREBUIE RETRASE COMPLETTRUPELE AMERICANE

impresiile

O delegație a Comite- 
tului Central al Uniunii
Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul 
Gheorghe Stoica, secre-

care a întreprins-o și des
pre convorbirile avute cu 
conducerea Tineretului 
Liber Austriac.

□ a
în Olanda
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«• PIESE LA DOSARUL UNUI BILANȚ

A

ameriwno-peruviene

M. A. N.
Șl NECONDIȚIONAT DIN VIETNAMUL DE SUD - A SUBLINIAT 

REPREZENTANTUL F. N. E.
La cea de-a 17-a ședință a conferinței rvpdri partite asupra 

Vietnamului, care a avut îoe vineri dimineața la Paris, sedai 
delegației Frontului Național de Eliberare din 1 itfstml âa 
sud, Tran Buu Kiem a susținut planul global e poneeti
de reglementare a conflictului in Vietn da dele
gația sa la ședința precedent!.

Referindu-se la planul în opt 
puncte, prezentat h 14 mai de 
președintele S.U.A., Tran Buu 
Kiem a arătat că obiecțiile hn 
Nixon în legătură cu plănui iu 
zece puncte ale F.N.E. se referi 
tocmai la chestiunile fundamen
tale privind încetarea războiului 
de agresiune dus de Statele Unita 
în. Vietnam și restabilirea păcii in 
această parte a lumii. Printre a- 
cesfce probleme, a arătat în con
tinuare șeful delegației F.N.E., 
cea mai importantă este aceea a 
retragerii din Vietnamul de cod a 
tuturor trupelor americane, pre
cum și a celorlalte țări aliate ala 
S.U.A. Tran Buu Kiem a denun
țat cu acest prilej teoria ameri
cană a așa-zisei „retrageri re
ciproce** a trupelor «trâine din 
Vietnamul de sud. „Este vorba 
aici de un mod de a pune condi
ții retragerii trupelor americane, 
încercare pe care noi am respin
s-o în repetate rînduri. Toată lu
mea știe că trupele americane și

Eșecul tratativelor
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delegației
Legături de colaborare

prietenească cu
Tineretul Liber Austriac

• IN DIFERITE CENTRE 
UNIVERSITARE americane 
continuă acțiunile studen
țești în semn de protest 
împotriva unor măsuri 
ale autorităților șl a răz
boiului dus în Vietnam. Jal, 
la Universitatea Berkeley 
(California), aproape 100 
do tineri au manifestat îm
potriva hotărîrîi autorități
lor de a închide „Parcul po
porului" unde aveau lat 
pînă acum mitingurile Mu- 
dențești. S-au produs grave 
incidente după ce gaveraa- 
torul Ranald Reagan a or
donat intervenția a 1 OM de 
membri al gărzii nMieBalc 
împotriva demonstranților.

Pe de altă parte, peafe 
700 de student! de la Uni
versitatea din Maine aa 
participat Ia un marș de 
protest împotriva rărbslnlaî 
din Vietnam. La raiTeni- 
tatea de stat dia Mîekigaa. 
grupuri de stadeati u ■ 
nlfestat cerând fincMdes 
birourilor de recrutare 
forțele armate ale S.UA

• INTR-UNA SĂLILE
centrale ale arașulni Te! Avtv 
s-a deschis □ experitie «remi
zată de Oficial X'ațiaaal dc 
Turism din Republici Serialii- 
tă România. Vernisajul a aval 
loc în preiența aaai aaaieraa 
public, printre care se aflai 
reprezentanți al erganixaiiilar 
de turism ș! numeroși «iariști 
Cuvîntul inaugural ■ fact rniit 
de Constantin Dumlirăehesn 
prim-secretar al Ambasadei 
Republicii Socialiste Romăaia. 
Festivitatea a fost arnută de 
o gală de filme despre dezvol
tarea turismului tu Ramâaia.

• VINERI a părărit Borm-uî, 
DÎecînd spre Tokio, într-o vi
zită oficială de cinci zile, can- 
celarufl R.F. a Germaniei, Kurt 
Georg Kies înger. In capitala 
Japoniei cancelarul vest-ger- 
man va avea întrevederi

da V

Sl'JL 6. te

c •
te

iirtL

Deschiderea

în Franța
A

ebriat foi la Washington fără nid 
m rezultat. Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat a 
declarat că tratativele vor putea 
fi reluate, eventual, la Lima după 
ce delegațiile respective se var 
consulta en guvernele lor.

Delegația peruvianl a părăsit 
capitala S.UA, pierind spre 
țară.

Intre timp, ministru] peruvian 
al economiei, generalul Francisca 
Morales Bermudes, a declarat că. 
dacă Statele Unite vor aplica 
sancțiuni economice țării sale, ele 
nu vor afecta stabilitatea mone
tară și nid balanța de plăți a Pe
rului. El a precizat că balanța de 
plăți „este solidă și se prevede 
un excedent de 56 milioane dolari 
pe anul 1969“. Generalul Bennu
des a subliniat, totodată, că exis
tă posibilitatea unui boicot al 
creditelor de investiții nord-ame- 
ricane din cauza conflictului pe
trolier, dar guvernul peruvian a 
stabilit contacte cu Japonia și u- 
nele țări vest-europene care ma
nii estă un marp interes pentru 
efectuarea de investiți In Peru-

HAGA 16 (Agerpresl — Con
țin uîndu-și vizita în Olanda, de
legația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de vicepreședintele 
MA.\\ acad. Die Murgul eseu, 
■ avut întrevederi ca personali
tăți gTnrrruTnmtal^ șj parlamen
tare. In cursul dimineții, oaspe
ții români au fost primiți de le- 
rretarul de stat pentru afacerile 
ei terne, dr. H. J. de Koster, de 
președintele primei Camere a 
Statelor Generale, prof. J. P. Ma
zăre. și de președintele celei de-a 
două Camere, dr. F. J. M. Van 
ThieL Întîhurile s-an desfășurat 
într-o atmosferă medială- La în
tâlniri a participat șj amhasadn- 
rul României h Haga, dr. Geor
ge Ehan. După-amiază, parla
mentarii ramăm au asistat la o 
ședință de deschidere a celei de 
a doua Camere a Parlamentului 
olandez și s-au între ținut cu 
membrii comisiilor parlamentare 
de politică externă și comerț ex
terior.

Seara, președinții celor două 
camere ale Parlamentului olan
dez au oferit un dineu.

In continuarea vizitei pe care 
o face în Olanda, delega
ția M.A.N. a vizitat provincia 
Friesland. Oaspeții români au 
fost primiți de către primarul re
gal al provinciei, dr. H. P. Lind- 
hors Homan, și de membri ai Co
mitetului executiv, intilnirea s-a 
desfășurat într-c atmosferă cor
dială, prietenească.

Seara, ambasadorul României 
la Haga, George Elian, a oferit 
în cinstea delegației parlamenta
re române o recepție. Au partici
pat prof. J. P. Mazure, președin
tele Camerei și a Statelor Gene
rale, dr. F. Ncderhorst, vicepre
ședintele celei de-a Il-a Camere 
a Parlamentului, și alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Gh. Stoica, secretar al C.C. al U.T.C.,

despre vizita delegației U.T.C. in Austria

tar al C C. al U.T.C., a 
efectuat o vizită în Aus
tria la invitația Tineretu
lui Liber Austriac (F.O.J.). 
L-am rugat pe conducă
torul delegației să ne îm
părtășească______
sale despre călătoria pe

— Vizita pe care delegația 
noastră a întreprins-o în Austria 
•e înscrie pe linia stringerii le
găturilor cu organizațiile demo
cratice și progresiste de tinerel 
din diferite țări, pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pen
tru cooperare în lupta dusa sub 
semnul idealurilor comune de 
pace, democrație și progres so
cial. Gazdele noastre s-au stră
duit aă ne înfățișeze preocupări
le actuale ale organizației lor. 
problemele specifice ale tine
retului austriac și să ne facili
teze un contact cu viața Aus
triei. Programul vizitei a încins 
o întreprindere de mașini și uti
laje din Graz, o așezare rurala 
din apropierea Vienei, obiective 
culturale și turistice, participări 
la acțiuni organizate de Tinere
tul Liber Austriac etc. F.O.J. 
iși recrutează membrii din rîn- 
durile tinerilor muncitori, elevi, 
8 tu den ți, intelectuali, tineri de

Ia sate- Conducerea F.O.J. este 
preocupată de problema întări
rii legăturilor sale cu masele de 
tineri, de creșterea influenței 
exercitate în rîndul generației 
tinere.

aprîjinul colegilor lor greviști din Valonia, muncitorii din Charleroi au organizat 
o puternica demonstrație de solidaritate

Tinerii austrieci manifestă un 
viu interes pentru problemele 
politice, participă activ la viața 
Îiublică. Problemele Europei, ale 
urnii preocupă tineretul dornic 

să acționeze pentru ca tragediile 
celui de-al doilea război mon
dial sa nu se mai reediteze nici
odată. In acest context doreso 
să amintesc ecoul favorabil pe 
care l-a stîrnit organizarea „me
sei rotunde*' de la București, 
consacrată problemei rolului și 
contribuției tineretului în lupta 
pentru asigurarea securității eu
ropene. Tineretul Liber Austriac 
a subliniat caracterul realist al 
inițiativei Uniunii Tineretului 
Comunist din România, inițiati
vă menită să favorizeze un dia
log viu, sincer, între exponenții 
diferitelor organizații de tineret 
de pe continent. Prietenii austri
eci au apreciat că un asemenea 
dialog, care poate să fie rodnic 
în pofida diversității opiniilor, 
reprezintă o contribuție poziti
vă la cauza securității europene.

Prezența la Viena ne-a prile
juit contacte utile și cu alte or
ganizații de tinerei. Amintesc 
în acest sens convorbirile ^șvute 
cu conducerile organizațiijP^ Ti
neretul Catolic și Tînăra «3cne- 
rati® a Partidului Populist din 
Austria. Interlocutorii noștri 
au manifestat un viu interes 
față de „masa rotundă** organi
zată de U.T.C. subliniind că 
problemele Europei preocupă 
pe tinerii austrieci indiferent de 
pozițiile politice și că exista o 
năzuință compună : aceea a apă
rării păcii, a acțiunii unite pen
tru ca încercatul nostru conti
nent să cunoască o pace traini
că. Ideea colaborării diferitelor 
organizații <le tineret pe plat
forma apărării păcii a fost re
marcata ca o idee 
concordanță cu 
momentului actual

In continuare, 
Gheorghe Stoica 
despre posibilitatea de dezvol
tare a legăturilor de prietenie 
și colaborare intre Uniunea Ti
neretului Comunist și Tineretul 
Liber Austriac. Vizite în Aus
tria a delegației C.C. al U.T.C. 
va fi urmata de o vizită în Ro
mânia ce va avea loc intr-un 
viitor apropiat a unei delegații 
a Tineretului Liber Austriac. 
Acest schimb de vizite va prile
jui aprofundarea schimbului de 
păreri și experiență dintre cele 
două organizații. Am convenit, 
de asemenea, sa diversificăm con
tactele și formele colaborării. în 
rîndul membrilor F.O.J. există 
un puternic interes față de Ro
mânia socialistă, față de surce
lele muncii noastre constructi
ve și de politica noastră externă 
care slujește cauza păcii și so
cialismului.

Apreciem că vizita noastră in 
Austria — a încheiat tovarășul 
Gh. Stoica — constituie o con
tribuție la dezvoltarea tradițio
nalei prietenii dintre cele două 
organizații, dintre tineretul ro
mân și cel austriac.

realiste, în 
imperativele 

internațional, 
tovarășul 

ne-a vorbii

România la tirgurile de la 

Budapesta și Belgrad

tuie 68 la sută din exporturile 
Braziliei, staniul — 60 la sută din 
exporturile Boliviei, cuprul — 63 
la sută din cele ale statului Chi
le, petrolul — 95 ia sută din vîn- 
zarile în afară ale Venezuelei, 
zahărul — 60 la sută din cele ale 
Republicii Dominicane, lina — 
62 la suta din exporturile Uru- 
guayului etc. O scădere bruscă 
a prețurilor la oricare din aceste 
produse implica o lovitură data 
economiilor respective. Trebuie, 
însă, remarcat — adaugă econo
mistul brazilian — că dependen-

• BUDAPESTA 16. — Corespondenta! A«erpm, AL Hntea. 
transmite : La Budapesta a-a deschis ediția 190 a TlrgwJte fcăer- 
național anual.

România, participă cn un pavîlioii propriu, expo ni a J el
șl Instalații, produse chimice, materiale de eensteaetli ■! alic 
produse ale industriei românești.

După deschiderea festivă a Tîrrnlni. pavilionul țării «mn 
a fost vizitat de Jeno Fock, președintele gavernaJni ngar, de 
Apro Antal, Blszku Bela. Feher Lajee, Gaspar Sandor, membri 
ai Biroului Politic al C.C. a! P.M.S.L., de membri ai guveranlui. 
ai corpului diplomatic acreditat La Budapesta.

Printre exponatele standului românesc, vizi ta terii aa remar
cat strungul Carusel SC-1 600 de mare productivitate și preci
zie, mașina de rabatat SH-425, diferitele elemente de aaioaaa- 
tlzare, motoarele și transformatoarele electrice de diferite ra
pacități, aparatele de măsură șl control, aparatele de radia șl 
televizoarele.

Chiar din primele ore după deschiderea TlrgulaL psviliMal 
românesc a stîrnit un deosebit interes, marcat prin afla ea p 
mare de vizitatori și prin aprecierile privind calitatea produ
selor expuse.

•da Ea
Josue de Castro despre „Alianța pentru progres" ca factor 

regres In America Latină

*

• BELGRAD 16. — Corespondentul Agerpres, N. Ptapeta a. 
transmite : Vineri după-amtază, la Belgrad, s-a deschis cel de-al 
I3-Iea Tîrg Internațional al tehnicii, Ia care partieipi pene 
700 Întreprinderi și firme din 20 de țări, printre care și Repu
blica Socialistă România.

La festivitatea de deschidere au participat președintele R.S-F. 
Iugoslavia, I. B. Tito, președintele Vecel Executive Federale. 
Mika Șpilîak, și alți conducători de partid și de stat Iugoslavi.

La pavilionul Republicii Socialiste România vizitatorii an ad
mirat înalta calitate șl precizia de lucru a mașinilor-nnelte 
expuse. Specialiștii români au prezentat In fața vizitatorilor 
modul de funcționare al exponatelor, eare sint dotate cu I is tem 
electronic de reglare automată.

r.

Latină a «oferit o deteriorare de 
mai bine de 25 la sută ha valoa
rea achimburiior comerciaJe. 
Creșterea expcrtnnlor de produ
se de care dispun țările continen
tului sud-american nu mai ser
vește, în asemenea împrejurări, 
aproape cu nimic la dezvoltarea 
Ameridi Latine, capacitatea ei 
de cumpărare fend din ce în ca 
mai mici

„Acest mecanism de strangu
lare — relevă Josue de Castro — 
operează în mod dramatic și du
reros asupra economiilor latino- 
americane care sint, fără excep
ție, deosebit de sensibile la fluc
tuațiile comerțului și în fiecare 
caz, depind de urcările și scăde
rile prețurilor. Cafeaua consti-

ța este dublă, fiindcă mai mult 
de 60 la sută din comerțul țări
lor latino-americane se face că
tre sau dinspre S.U.A. In compa
rație cu 1958 prețurile materiilor 
prime și produselor alimentare 
vîndute de America Latină că
tre S.U.A. au scăzut în 1968 cu 
circa 23 la sută, în timp ce va
loarea produselor finite vîndute 
de S.U.A. pe continentul sud- 
american a crescut cu circa 12 
la sută.

Un alt aspect izbitor, relevat 
în lucrarea amintită, îl constituie 
faptul că monopolurile nord- 
americane extrag cu mult mai 
mult decît investesc în America 
Latină. Din analiza datelor cen
tralizate de Comisia Economics

a O.N.U. pentru America Latină 
reiese că în perioada 1957—1967 
Investițiile de capital nord-ameri- 
can în America de sud au atins 
cifra de 5 510 000 000 dolari. In 
același interval, monopolurile 
nord-americane au obținut sub 
formă de dividente și alte bene
ficii, suma de 9 500 000 000 do
lari.

„In asemenea condiții — con
chide cu amară ironie Josue da 
Castro — mai e nevoie sa ne în
trebăm la progresul cui servește 
„Alianța pentru progres*' P O 
confuzie lamentabilă : boala $î 
remediul ei n-au absolut nimic 
de-a face una cu alta... Dezvol
tarea țărilor Americii Latine tre
ce, fără îndoială, nu prin progra
me de genul „Alianței pentru 
progres*' ci printr-o energică ac
țiune de reconsiderare a relațiiloi 
cu nord-americanii, prin elibera
rea de presiunea marilor concen
trări monopoliste din nord**.

Acțiunea guvernului peruvian 
care a expropriat bunurile socie
tății International Petroleum 
Company, ampla mișcare de so
lidaritate cu Lima manifestată în 
celelalte țări latino-americane, 
tendințele similare celor peruvie- 
ne manifestate în numeroase sta
te la sud de Rio Grande, relevă 
că amarele concluzii ale lui Josue 
de Castro sint de fapt concluzii
le majorității latino-americanilor, 
inclusiv ale unui număr crescînd 
de cercuri influente din țările 
continentului sud-american.

Nelson Rockefeller nu descope
ră, desigur, America de sud a* 
tunci cînd presupune că pentru 
Washington se apropie ora „re
evaluărilor dificile** în relațiile cu 
latino-americanii.

E. R.

„0 perfectă 
reușită"

Presa franceză despre 

spectacolele Teatrului 

„Lucia Sturdza Bulandra" 

la Paris

Cronica teatrala a ziarului 
„L*Aurore* este consacrată mi
neri specia ' • Teatrului 
„Lucia Stun 
București a 
Car axiale, 
lui* ,prezent 
tualei stag 
Națiunilor. 
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care 
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care 
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special, 
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in mod clar 
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