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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului
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„INVESTIȚIILE" ORGANIZAȚIEI

IN EDUCA ȚIA
PRIN MUNCĂ Șl PENTRU MUNCĂ

REPORTER : Contextul abor
dării problemelor într-un aseme
nea dialog nu poate fi altul decît 
cel al evoluțiilor spre o cit mai 
deplină întruchipare a dezidera
telor contribuției tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor 
mice ale 
Contextul nu 
tul decît cel al exigențelor, 
fiind evident că azi în prim plan 
stau întrebări de felul acestora : 

** prin valoarea sau munca investi
ta ctt obții și cînd ? Sau, prin ac
țiunea respectivă ai rezolvat o 
problemă P Dacă nu, de ce ai ini
țiat-o ? Cuvintele EFICIENȚĂ, 
EFICACITATE sau RANDA
MENT au o nouă strălucire. Sînt 
vămile exigenței. Pentru a ajunge 
aici, e necesar însă, la început, să 
știm, în domeniul educației prin 
muncă și pentru muncă, cantita
tea de forțe* de idei investite de 
organizațiile U.T.C. din întreprin
deri.

CAROLICĂ VASILE : Direc
țiile spre care ne-am orientat ac
tivitatea în acest domeniu au 
fost: calificarea și ridicarea cali
ficării tinerilor, respectarea disci
plinei în producție, antrenarea 
tinerilor în obținerea unor pro
duse de calitate superioară, în e- 

«.conomisirea de materii prime, 
lnateriale și combustibil, precum 
k în stimularea absolvenților șco- 
mor tehnice și de învățămînt su
perior pentru efectuarea unei 
munci de cercetare în cadrul în
treprinderilor lor. Atingerea unor

econo- 
întreprinderilor. 
poate fi al-

(Continuare tn pag. a IH-a]

La întreținerea culturilor, aportul mecanizatorilor este solicitat din plin. Obiectivul fotografic a surprins un grup de mecanizatori deservesc cooperativa
agricolă din Valea Cinepei, județul Brăila, la cultivarea porumbului Foto: ORESTE PLEC AN

Minorii dclicvenți, aminteam 
și într-o anchetă precedentă, sînt 
primiți în institutele de reedu
care cu o atenție deosebită. în 
institute, minorii își continuă 
școala întreruptă, învață o me
serie ; un proces, complex de 
educare menit sa-i scoată din 
sfera preocupărilor reprobabile, 
să le insufle dorința de muncă, 
un credit pentru reintegrarea în 
circuitul firesc al vieții, pentru 
intrarea în rîndurile creatorilor 
de valori în societate. Ramîne 
doar ca ei, ieșind pe poarta 
institutului, să se apuce cu hotă- 
rîre de muncă, să dovedească 
loialitate în relațiile cu noii lor 
tovarăși. Lucru care se și în- 
tîmplă în cele mai multe cazuri.

Am discutat cu cîțiva dintre 
acești tineri. M. T. lucrează la 
C.I.L. Pipera. „Da, m-am acomo
dat — ne spune el. Trebuie 
să recuperez ce am pierdut : să 
uit ceea ce se uită cu greu...". 
Maistrul din secția unde lucrează 
acest băiat declară la rîndu-i j 
„Știe să muncească, controlorul 
de calitate îi semnează fișa pro
dusului. Cu disciplina o duce 
însă mai prost. A venit aio 
și tatăl lui, cu care am discutat 
această problemă. Sperăm să-l 
ajutăm cu adevărat”. Sigur, nu 
se aștepta nimeni ca M. T. să

♦-

Convorbire cu 
VASILE CAROLICĂ 
prim-secretar al Comitetului 

județean Galați al U.T.C.

o .asemenea obiective a impus 
mare cantitate de muncă, fapt 
care iese în evidență și din sim
pla enumerare a acțiunilor care 
s-au desfășurat: olimpiade pe 
meserii, concursuri profesionale, 
schimburi de experiență, dezba
teri, sesiuni tehnico-științificc, 
cluburi tehnice, consfătuiri, mese 
rotunde etc., etc. Au fost întoc
mite o seamă dc studii cum este 
cea privind absolventul, elev la 
școala profesiei, de pildă, care au 
utilizat aspecte concrete de la 
întreprinderea textilă Galați, 
S.N.G., Uzina mecanică navală, 
Laminorul de tablă subțire. A- 
ceste studii ne-au ajutat sa le
gam mai eficient munca noastră 
de producție.

REP. : Ați amintit de clubul 
tehnic de la Șantierul nacal din 
Galați. Ziarul nostru a scris des
pre această inițiativă valoroasă fi 
a recomandat și altor organizațit 
din țara să utilizeze o asemenea 
formă deosebit de eficace în ac
tivitatea de îndrumare a pașilor 
tinerilor specialiști din întreprin
deri spre munca de cercetare. 
După cite știm inițiativa a fost 
preluată de o serie de organizații 
din județele lași, Mehedinți ș.a. 
Intre timp a apărut cumva vreun 
element nou care să ducă la și 
mai multă rodnicie ?

devină din capul locului un 
muncitor fruntaș, dar sînt semne 
că el se încadrează în ritmul ge
neral, iar pentru aceasta solici
tudinea celor din jur îi este de 
cel mai mare folos. Ca în cazul 
lui î. Z., tot de la această în
treprindere. La început I. Z. a 
„călătorit" prin cîteva secții, 
ftind socotit de meșteri „leneș",

SOCIETATEA
II REPRIMEȘTE

Tn realitate 
nefavorabilă : 
mai mari ca 

care aflînd 
îl șicanau. A

„slăbuț", „apatic", 
conjunctura îi era 
nimerise cu băieți 
el, cam răutăcioși, 
că vine de „acolo" 
intervenit o lucrătoare mai în 
vîrstă care a solicitat mai multă 
atenție din partea conducerii 
secției. Un muncitor a fost ru
gat să se ocupe îndeaproape de

C V. : Unul care socotesc ci are 
mai mare importanță. Sesizind 
insuficienta sistemului informațio
nal, comitetul județean U.T.C. 
și-a propus ca in colaborare cu 
filiala din Galati a I.D.T. să cre
eze puncte de informare tehnica 
pentru tinerii tehnicieni și ingi
neri. In felul acesta membrii clu
burilor tehnice vor dispune dc 
materialul bibliografic necesar în 
activitatea lor de cercetare.

REP. : Dar legat de preocupă
rile curente ale tinerilor, de mun
ca lor de zi cu zi în cadrul între
prinderilor, ce puteți să ne spu
neți ?

C. V. • Intrăm pe un drum unde 
concretizările sînt absolut necesa
re. Aceasta deoarece în activita
tea noastră ținem cont de specifi
cul fiecărei întreprinderi, de ne
cesitățile dintr-un loc sau altul. 
Referindu-mă la o singură orga
nizație, la cea de la combinatul 
siderurgic, pot afirma că aici a- 
proape fiecare problemă a între
prinderii are un corespondent în 
programul de lucru al comitetu
lui U.T.C. Astfel, pentru reduce
rea consumului de cocs si de me
tal s-au inițiat unele acțiuni prin
tre care și o sesiune de comuni
cări tehnico-științifică a tinerilor 
ingineri și tehnicieni ; pentru în
tărirea disciplinei în producție 
s-au desfășurat acțiuni ca „Șan
tierul — a doua noastră casă". 
„Cinstea de a fi constructor al

ION CHIRIC

I. Z., să discute cu el, eventual 
să-i viziteze familia. Așa se face 
că acest tînăr este acum un om 
de nădejde în secție, iar maistrul 
are la adresa lui cuvinte de 
laudă.

Asemănătoare sînt, desigur, 
cele mai multe situații în care 
se află tinerii veniti de la insti
tutele de reeducare. Dar iată că 

o statistică întocmită de forurile 
conducătoare ale institutelor de 
reeducare arată că aproximativ o 
cincime din numărul de tineri 
repartizați în producție, după 
terminarea școlilor profesionale 
ale institutelor, în trimestru I al 
acestui an, lucrează ca necalifi
cați în diferite întreprinderi.

Aceeași statistică mai arată că, 
în același trimestru, despre un

• ACTUALI
TATEA
PENTRUPopa Mihai — strungar la

TINERETȘantierul nacal Calați, cifti-

gătorul fazei pa județ al „O-

limpiadei strungarului • Cronica
Foto : O. PLEC AX

debuturilor
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DIN TIMPUL 

SEMĂNATULUI 

SĂ FIE RĂSPLĂTITE

PERIOADA ACTU

ALĂ IMPUNE:

alt număr însemnat de tineri, 
aproximativ o zecime, nu s-a 
primit nici o comunicare din 
partea oficiilor forțelor de mun
că (care au obligația, consemnată 
de lege!) să plaseze pe acești 
absolvenți în producție.

Se impune, deci, o întrebare 
și ea formează obiectul anche
tei de față : De ce nu sînt tn- 

cadrați toți absolvenții conform 
calif icării ?

Am dorit să ne răspundă mai 
întîi oficiul forțelor de muncă. 
Aceasta, deoarece există semnale, 
atunci cînd. tinerii scriu la insti
tute, că nu totdeauna se rezolvă 
cu promptitudine și în mod co
respunzător problema încadrării 
lor în producție. (La unul dintre 
institutele de reeducare am găsit

TERMINAREA AMENAJA

(Agerpres)

CARNET
DIURN

RILOR PENTRU IRIGAȚII

scrisoarea unei fete care își arăta 
nemulțumirea pentru faptul că 
fusese angajată la o muncă ne
calificată : căra cărămizi. Ante
rioară acestei scrisori o adresă 
de la Oficiul forțelor de muncă 
din Sarmaș (nr. 665) anunța că 
tînăra respectivă fusese încadrată 
ca infirmieră sezonieră. Nu este, 
credem, nevoie de nici un co
mentariu. Nerespectarea de că
tre această instituție a îndatori
rilor sale nu admite nici o 
scuză).

Se pare,însă ca și Oficiile for
țelor de muncă au de luptat 
uneori cu... forțe cărora nu le pot 
face fața. Iată ce declară în 
acest sens tovarășul CONSTAN
TIN DUMITRESCU șeful Ofi
ciului forțelor de muncă din Di
recția pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale. „în apli
carea hotărîrii legale privind în
cadrarea în producție a tinerilor 
care vin din institutele de re
educare nu întimpinăin rezistență 
din partea întreprinderilor. Partea 
neplăcută este că noi venim cu 
tineri pregătiți în anumite me
serii, iar acolo se cer cu totul 
altele. Este, putem spune, o 
neconcordanță a planului de tn-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a H-a)

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 22 mai 1969 a 

avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

In afara membrilor Consi
liului de Stat, la ședință au 
participat, ca invitați, miniștri, 
conducători ai altor organe 
centrale de stat, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, re
prezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și a adoptat următoarele de
crete : Decretul privind orga
nizarea și funcționarea Minis
terului Sănătății; Decretul 
privind organizarea și funcțio
narea Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația 
Locală : Decretul pentru trece
rea atribuțiilor privind ramu
ra silviculturii și a Departa
mentului Silviculturii, de la 
Ministerul Economiei Forestie
re la Consiliul Superior al A- 
griculturii ; Decretul privind

Din ceea ce, în general, numim 
lucrări de întreținerea culturilor, 
două sînt acțiunile principale ca
re mobilizează și se urmăresc cu 
deosebire în aceste zile în jude
țul Arad : prășitul și irigațiile. 
Prășitul, pentru că după aprecie
rile specialiștilor, în urma obser
vațiilor efectuate în teren, dacă 
nu se efectuează imediat există 
pericolul înăbușirii plantelor de 
către buruieni (încă două zile în 
plus însemnînd o întîrziere de o 
săptămînă în dezvoltarea norma-

RECEPTIVITATEA

o caracteristică
majori a culturii

globului, nu 
izolată de 

de evoluția 
Pasivismul, 

receptivitate

Explozia informațională, vizi
bilă mai ales în ultimele decenii 
ale secolului nostru, a demonstrat 
cu prisosință că nici c cultură, 
din nici o parte a 
poate trăi autonom, 
contextul mondial, 
istorică a celorlalte, 
închistarea, lipsa de _ __r___
sînt fenomene nocive pe plan 
cultural. Fenomenele de izolare 
la scara unor culturi naționale, 
atunci cînd au existat, nu au fă
cut decît să rupă spiritualitatea 
de pe un anumit meridian de fi
rele ce dueînd-o spre exterior îi 
asigurau, asemeni venelor în or
ganismul uman, o circulație boga
tă și rapidă a ideilor — acel sînge 
proaspăt care contribuie la dez
voltarea permanentă a capacități
lor creatoare ale unui popor. Este 
astăzi gTeu pentru noi să ne în
chipuim templele grecești ca pe 
niște splendori fără rădăcini în 
istoria umanității, fără un antece
dent în arta antichității egiptene. 
Nu poți citi Eneida fată a-ți je- 
marca existența fugară a veșnic 

modul de așezare a impozitu
lui asupra veniturilor în valu
tă realizate de personalul tri
mis în misiune permanentă în 
străinătate, precum și Decretul 
pentru aderarea Republicii So
cialiste România la Convenția 
privind unificarea unor reguli 
in materie de abordaj în na
vigația interioară.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil examinate și avizate 
de următoarele comisii perma
nente ale Marii Adunări Na-

Tovarășul Nicolae Ceausescu
J >

a primit un grup de ziariști
latino-americani

dimineața, tovarășul 
Ceaușescu a primit un 
ziariști latino-americani 
din Carlos Sepulveda 
președintele Colegiului 

al ziariștilor din Chile.

Joi 
Nicolae 
grup de 
alcătuit 
Vergara, 
național 
Leopoldo Vargas, președintele 
Colegiului național al ziariștilor 
din Columbia, Roberts Milton, 
redactor șef al ziarului sindicate
lor din Argentina, și Alberto Mal
donado, redactor șef al revistei 
politice din Ecuador „Vistazo“, 
care, la invitația Uniunii ziariști-

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democratice 

lă a culturilor), iar irigațiile pen
tru ca datorită timpului căldu
ros a început să se resimtă lipsa 
apei din zona de dezvoltare a 
rădăcinilor plantelor. Convinși 
că prașilele executate la timp și 
de bună calitate sînt hotăritoa- 
re pentru producție, cooperatorii 
și lucrătorii multor unități agrico
le din județ acordă toată atenția

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Hl-a)

de GRIGORE ARBORE

tînărului Odysseos. Nu se poa
te înțelege filozofia greacă fără a 
se face ample referiri la cea a 
Orientului vechi. Este imposibil 
de ignorat faptul că fastuoasa e- 
poca bizantină își împlîntă tra
dițiile artistice în solul devastat 
de timp al Eladei. Fără revelația 
antichității Michelangelo ar fi 
fost, poate, un biet sculptor. Opc 
ra lui Petrarca se relevă altfel 
inițiindu-te în poezia trubadurilor 
provensali iar poeziile lui Lucian 
Blaga au cu totul alt sunet cu- 
noscînd expresionismul german 
contemporan lui. Geniile sînt 
însă unice. Apariția lor ignoră 
orice lege. încoronare și cap al 
tradiției, ele vin să împlinească 
acumulările fertile ale trecutului 
unei culturi și să le ducă mai de
parte creîndu-și propria tradiție. 
Creația lor, departe de a ramîne 
enigmatică, se relevă treptat ofe
rind posibilitatea depisLării unor 
corelații multiple cu orizonturile 
spirituale ale lumii înconjurătoare. 
La proporții de masă fenomenul 
este aproximativ identic : o cultu
ră nu se relevă în deplinătatea

(Continuare în pag. a Il-a) 

ționâle . Comisia economico- 
financiară ; Comisia pentru a- 
gricultură și silvicultură ; Co
misia pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale : Comisia 
pentru consiliile populare și 
administrația de stat: Comisia 
juridică.

In continuare. Consiliul de 
Stat a examinat și soluționat 
unele cereri de grațiere și a 
rezolvat lucrările curente.

(Agerpres)

lor din România, se află în vizita 
în țara noastră.

La primire a luat parte tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
Mircea Radulescu, vicepreședinte 
al Uniunii ziariștilor.

Cu prilejul acestei întrevederi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială cu 
ziariștii latino-americani.

Congo în România, Andre Fer
nand Mandi, în legăturu cu ple
carea sa definitivă din țara noas
tră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordiala, a luat 
parte Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Profesorul
Ion Colan
SÂNZIANA POP

lase să 
dînsul 

Sfîntul 
Luase 
lucra 

întocmi- 
coin-

Era prieten cu tata, și-n 
felul acesta trebuia neapă
rat să-l iubesc. Urît. mic, 
blond, plin de plstrule, mă 
alunga mai degrabă decît 
mă atrăgea, deși avea ochi 
albaștri, privirea blinda si 
dusă, de ascet, dar tata în
tindea mina spre el, se cu
prindeau de umeri. își zim- 
beau unul altuia și eram 
astfel cîstîgată.

Alminteri era profesorul 
Ion Colan, membru activ al 
Cas'inei Române de la Bra
sov, întemeietor al celebrei 
bibliotecii „ASTRA", mili
tant fără odihnă al cauzei 
echității.

M-am dus la el într-o va
cantă dc vară, acasă. Ia Bra- 
jov, rugîndu-1 să mă 
fac ucenicie pe lingă 
la biblioteca bisericii 
Niculae din Schei. 
custodia muzeului, 
leja de un an la 
*ea unei bibliografii 
alete a cărților ce se aflau 
teancuri, așezate de jur îm
prejurul pereților, pentru că 
existau exemplare i 
vechi, prinoeps, psaltiri 
cronici cu adnotatii 
nale făcute de mari 
rari ardeleni pe la o 
sute. Și fiindcă în 
bisericii se afla și 
primei scoli românești 
Ardeal, o căsuță cu singura 
clasă săltată peste bolta 
mare a pivniței în care 
funcționase o tipografie dc 
texte bisericești, avînd toate 
uneltele și literele confec
ționate din lemn, profesoru’ 
Ion Colan chemase meșter’ 
prlccpuți din nartea loculu’ 
să repare clădirea, păstrîn

(Continuare în pag. a IlI-a]

rare.
___1 si 
margi- 
cărtu- 

mle opt 
curtea 

locașul 
din

Pe șantierul hidro

centralei de pe Lotru
Pe șantierul hidrocentralei de 

pe Lotru s-a început betonarea 
la radierul conductei forțate, fo- 
Iosindu-se pentru prima oară în 
asemenea lucrări betonul fluid. 
Această tehnologie prezintă o 
serie de avantaje economice prin 
faptul că elimină transportul 
materialului — betonul curgînd 
singur pc un puț înclinat — per- 
mițînd mecanizarea betonării 
cămășuelii Ia conducta forțată, 
în centrala subterană a început 
excavarea la caverna trafo. Din 
cele 26 lamele de la bolta cen
tralei subteranei s-au betonat 20, 
fiind șanse ca această lucrare să 
fie încheiată la 1 iulie.

v. rAvescu
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Un punct turistic foarte a- 
predat: Lacul roșu

Foto : O. PLEC AN

Transferarea 
la cererea 
angajatului
Principalele prevederi care 

reglementează tranif erarea, 
cuprinse în Codul Muncii, 
îînt' Instrucțiunile 7 000 64 
elaborate de Ministerul Fi
nanțelor $i Comitetul de Stat 
pentru problemele de orga
nizare si salarizare, de acord 
cu Uniunea Generală a Sin
dicatelor.

Se cuvine aă mențio
năm că. a$a cum însuși 
titlul o definește, inițiativa 
in cazul transferării la ce
rere aparține angajatului. El 
poate cere conducerii între
prinderii sau instituției al 
cărei angajat este, trecerea 
sa definitivă la o altă uni
tate situată în aceeași sau 
în altă localitate, ori în ca
drul aceleași unități dar Tn 
altă localitate^ Deoarece prin 
transferare unul din elemen
tele esențiale ale contractu
lui de muncă. — locul sau 
felul muncii — ie schimbi, 
transferarea se peate gtr- 
fecla numai ca acardal por
ților. Astfel, condiția deter
minantă pentru realizarea 
transferării la cerere este 
coBiImțămlntol ■ nilâțiler de 
Ia care pleacă |l iade «r- 
mează să lucreze aaffajutal. 
Legat de această problemă, 
răspunzînd la întrebările ce 
ni le-au adresat tinerii 
GEORGE VASILIU din To
pi ița si VA5ILE DOBBIN din 
Breaza precizăm că ■ miti
tea na este oblicată aă eea- 
simti la transferare daeă 
consideră că prin plecarea 
angajatului sr avea de «■- 
ferit buna desfășurare a pra- 
cesului ei de pradneție. Deci, 
soluționarea cereri l»r de 
transfer se face ia arata ana
lizării atente a snativelar 
care-1 determină pe angajat 
să-și schimbe letal de 
munci, fără să ae piardă din 
vedere Interesele «altățOar 
care urmăresc să realiieae 
stabilitatea cadre!ar |i vria 
aceasta o mai bană speciali
zare a lor. Odată aprobată 
transferarea la cerere tre
buie să se realizeze eu res
pectarea uneia dintre preve
derile foarte importante si 
anume : angajata! aă ea- 
noască exact ceadițiile la 
care urmează aă ae desfă
șoare activitatea lai la aeu 
unitate. Pentru eviUrea unor 
confuzii, sau neînțelegeri po
sibile privind aceste condiții, 
transferarea trebale aă ae 
facă printr-e diswziție 
scrisă, emisă de regală — de 
către unitatea de la ea re

pleacă angajata!, d^ă oe — 
în prealabil — a ceata a «te- 
(innt acordul a altă HI la care 
urinează să treacă.

Dispoziția trebuie să rj- 
prindă :

— indicarea preclul a ft&c- 
țîei pe care angajatul 
mează să o <~dctk?t"rauî?*

— salariul ce D va arSte 
la noul loc de Bund. A 
ceastă precizare cate r_ 
atit mai necesari es t*ț 
transferarea la cerere m 
poate face cu, aa_ firi, 
schimbarea salarizării. De
terminarea salariului ae face 
prin indicarea celtxi tarifar 
de încadrare, iar daci a- 
cesta este cuprins între de«zl 
limite, minimă sd maximal 
trebuie să se precizeze ~*Ttr 
tumul exact al salariul^ d* 
încadrare.

— mențiunea ..transferat 
la cerere", întruclt aee*sta 
se poate face și în taier ea l! 
producției, situația !n ore 
condițiile si efectele trans
ferului efectuat, sint diferite:

— precizarea datei la ore 
angajatul trebuie al ae pre
zinte la noul loc de mușc*. 
Dacă părțile nu atabileec a- 
ceastă dată (cu aceasta răs
pundem si întrebării adre
sate de DUMITRU POPA 
din TirnăvenD a aga ja sal 
transferat trebale ai ae pre
zinte la nani lac de aiati 
chiar a doua zi după lae*- 
târea activității la vechea 
unitate sas în cel malt 5 
zile dacă noul Im de tenaci 
se află In altă localitate. Ne- 
reepecta rea acestor termene 
poate atrage sancțiuni disci
plinare. mergîndu-M pini la 
desfacerea contractului de 
muncă.

După efectuarea transfera
tul unitatea la care merge 
angajatul are abligația să 
emită decizia de încadrare 
potrivit condițiilor zpeeifi- 
cate în dispoziția de transfe
rare. Dacă unitatea schimbă 
aceste condiții cum este ca
zul tovarășei MARJA SPÂ- 
TĂRESCU din Buzău — pre
zentarea angajatului la post 
si începerea serviciului nu 
Doate fi interpretată în de
favoarea sa, ca o acceptare 
a noilor condiții, el avînd 
dreptul să se adreseze Co
misiei de judecată pentru 
soluționarea litigiului ivit.

Cît privește drepturile an- 
gajaților transferați la ce
rere — situație de care se 
Interesează ALEXANDRU 
MIHAIL din Galați. TON 
BOGDAN din Craiova — 
menționăm că majoritatea 
lor decurg din vechimea ne
întreruptă în muncă care, 
în cazul transferării la ce
rere, se păstrează. Printre 
acestea amintim, dreptul Ia 
concediu de odihnă, la aju
toarele sociale atribuite în 
funcție de vechime, precum 
si acordarea alocației de stat 
pentru copii ce se cuvin din 
prima lună de serviciu în 
noua unitate. Angajatul care 
se transferă într-o unitate 
din altă localitate are drep
tul, în plus, la un concediu 
Dlătit de 5 zile calendaristice.

MIRCEA NICOLAE

George Chirilă „Agora “
re*. ‘ tnteeteei om _?4*5 dr .‘tetei. ' 
pn evr-n osnd sw« o port p< 
«oere, pe «Mrxrr, > trrzm- 
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actele și literatura 
r dau o iteagăte elocventă
despre un climat intelectual P 
t-ctîI aflat în corespondentă, nu 
zrar directă, co alte fenomene de 
aceeași ssatnxă dm multe colțuri 
ale HnQp. Circulația unor teme jl 
motive cu valoare universală ta 
artă și literatură, aplicarea celor 
mai avansate cuceriri în dome- 
: de diferite ale artei, dovedesc 
că atunci dnd receptivitatea cre- 
a tarilor de frumoe — P implicit 
prin ei a unei întregi culturi — 
este dublată de măsură ji bun 
sitet. rezultatele stat edificatoare, 
di«d pe deplin măsura geniului 
mani popor, a capacităților sale 
de a inova în mod creator. Este 

în fond încă o expresie 
a vitalității fpirituale a unei co
lectivități pentru care setea de 
cunoaștere li frumos constituie 
una din rațiunile de a fi ale e- 
liatențri sale.

D

Mii «chs brtrrfi cte ehsoice^ti 
ei tarJtet tenrng de lu- 

rtn^tor de iteMl. ritepter Wte-
nuei, Stat faarte
de pUsaL ie cotebtaaiafc da ■*>->- 
buă prodtat^r Kef tomate cu 
maținA, etie
zdxi țt -md Ze-.*.*'•*—*■ 

de
jw«ar«« «ntfd ■■ orf— de
muncă cere re-Ae^d tineri ceOfi-
cafi ea țhnart trtewri. c aatewe- 
®ori etc. Trânertr^d. acest
huzru fonardor ctan^atmte.
nu se ia «aa « ■tenmi'.

Deci, iati o otmrNUtie care 
nu ae poate U&a teaifercfițji ' ae- 
conconttnta dintre n^ctinje 
economiei" ți programele ie 
ctudin — ie pare cam ta- 
vYchite. Am t-untal mai mul
te institute ți. intr-adevăr, 
unele meserii care ie învață 
acolo stat dcpăfite de nivdul ce
rințelor actuale din economie. 
In afară de rituația sesizată mai 
sus această stare de fapt aduce 
un prejudiciu minorului încă d» 
la internarea sa ta institut El
nu-și poate alege meseria cltr» 
care are mai mari posibilități 
fizice și intelectuale $i de multe 
ori așteaptă să devină absolvent 
ca abia de la această dată si 
învețe o nouă meserie. Am cu
noscut un asemenea tînăr, N. S.. 
un băiat foarte mic de statură, 
care se plîngea că fusese repar
tizat să învețe tîmplăria ma
nuală. „Eu de-abia ajung la 
bancul de lucru și să vă spun 
crept nici nu-mi place meseria 
aceasta. Aș dori să fiu electr! 
cian".

Mai exista însă și alte cauze 
la fel de importante ale situației 
amintite. Ne putem referi în spe
cial la etapa următoare, aceea

Seminar internațional al filmului etnografic
și folcloric in cercetarea științifică

începind de miine. 
timp de 3 zile, la 
Universitatea din Ti- 
mdpoara încep lucrâ- 
nU Seminarului in
ternațional al filmu
lui etnografic ți fol- 
dortc în cercetarea 
științifica ți în întd- 
phnmf. Al&uri de 
orgamznfori — cate
dra de foldor a Uni- 
verătațn din locali
tate — mai pflrticipd 
Institutul de etnogra
fie ți folclor de pe 
&t£d Academia Re- 
puhUcii Socialiste Ro
mânia ți o delegație 
de specialiști din lu- 
goelacia, in frunte

cu prof. dr. Milocan 
Gatazzi, de la Uni
versitatea din Za
greb. Afară de co
municări legate de 
importanța filmului 
de documentare în 
cercetarea valorilor 
folclorice, delegații 
tor prezenta comuni
cări legate de stu
diul ți cercetarea 
creațiilor populare, 
altemind cu proiecții 
de filme din care a- 
mintim citeca. Oas
peții prezintă un 
film intitulat „Meș
teșugul opincariloi 
din Croația", „Kum- 
panjija" — spectacol

popular cu dans al 
săbiilor, Institutul de 
etnografie prezintă 
filmele „Călușul" 
„Pdstoritttl transhu
mant", iar gazdele 
„Mătcuțele" — obi
cei de primăvară, în- 
mormîntarea cu bra
dul și carnavalul 
popular din Banat.

Duminică, oaspeții 
se vor deplasa în- 
tr-una din cele mai 
reprezentative vetre 
folclorice ale Bana
tului, la Mehadia, 
Ungă Caransebeș.

ION D. DANCEA

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
Cu ocazia unor săpături ne

cesitate de plantarea unor 
stîlpl de înaltă tensiune In a- 
propierea comunei Apahida, un 
grup de muncitori a descoperit 
mai multe obiecte de aur, po
doabe, îmbrăcăminte. Sosiți la 
fața locului, cercetătorii Mu
zeului de istorie șl arheologie 
din Cluj au presupus că tezau
rul face parte dintr-un mor- 
mînt princiar al unei căpetenii 
din rîndul populației migra
toare de origine germanică. 
Acest tezaur are mari asemă
nări cu alte două tezaure des
coperite în ultimul timp în 
această zonă. Intreprinzînd 
alte săpături de verificare,

cercetătorii'Muzeului de istorie 
și arheologie din Cluj au mai 
descoperit o mare cantitate de 
obiecte de aceeași natură — 
paftale, coliere, inele, discuri 
de aur, piese ornamentale, un 
vîrf de sabie, un vas de sti
clă, însumînd, după cum se 
pare, cea mai mare parte a 
tezaurului îngropat în acel loc. 
Cercetările programate de mu
zeu tind să stabilească dacă 
acest tezaur face parte in
tr-adevăr dintr-un mormlnt 
sau este pur șl simplu un te
zaur ascuns.

BENONE NEAGOE

eizd. a tiecut poarta
tatre^rmdena. Îaîa un caz. La 

AAmgp1" i veast se anga-
L S Da ia teapot a fo>t 

primat ca wsp*riuni. srdi oameni 
I. pe p de bună * ora ți și răbdare 
: au ficat repropiri peste repro- 
«■jn ****** din primeîe zde. Pe 
de ahi pmte, și L S. a mani- 

o kjțckjpere njcompleti a 
Bodor A trecut prin
c?e\a sect-i. ape: a plecat — 

■■'tw— ’ nu «tic unde. Poate că el 
s-a anza;zt pe vreun șantier și 
Irxcreazâ ca matefllnr necalifîcaL 
Este ateipît s-o fad chiar dacă 
r^țrig^ mai puțin, chiar dacă eouj

nu rini Incddrați întotdeauna con
form calificării lor, li se fac 
uneori greutăți șt, la prima aba
tere, li se desfac contractele de 
muncă. (N. r. : Am văzut însă 
de ce se întîmplă acest lucru în 
unele situații. De ce se declară 
— și tatr-un caz și în altul — 
drept vinovat altcineva, de ce nu 
se stă de vorbă și nu se ape
lează la cel ce ar putea rezolva 
problema concordanțelor ?). Apoi 
a anumită purtare față de ei, aș 
zice lipsită de loialitate. îmi scria 
un tinăr, care a plecat de la noi, 
că de nenumărate ori i s-au pus 
in preajmă bani, diverse obiecta

Nou local al 

liceului econo

mic din Tg. Jiu
Pe strada Olt. din municipiul 

Tg. Jiu. a început zilele trecu
te construirea noului local a 
liceului economic. ALcătuit din 
parter și două etaje, acesta va 
cuprinde 16 săli de clasă. 2 la- 
ooratoare, o bibliotecă, sală de 
lectură, club. birourile admi
nistrative. toate prevăzute cu 
mobilier nou și aparatură mo - 
dernă. De remarcat este faptul 
d tacă de la deschiderea șan
tierului. zilnic în timpul lor 
Uber lînt prezenți aici peste 60 
ae elevi al liceului, care spri
jină pe constructori la diferi
tele lucrări cum ar fi săparea 
locului fundației, turnarea aces
teia și altele. După cum ne-a 
informat tov. prof. Grigore Po
pescu. directorul liceului. în 
perioada 7-19 iulie, peste 100 de 
eîevl vor lucra pe șantierul 
muncii patriotice din munici- 
xjI Tg. Jiu și fiind repartizați 
â construcții desigur, majori
tatea vor cere să lucreze aici 
pentru a-și aduce aportul la ri
dicarea localului liceului lor.

VASILE CRĂCIUN

LB1TLKA TBIirmri

EDITVBA PENTBU LITEKA- 
TX.-BA
La Fontaine : „Fabule*, lei x 
N. D. Cocea : „scrieri-, |el 

17,5«.
Eugen Barbu . «,Foamea 4» 

spatia", lei f.
T. Rachițeanu : „Elegii sub 

stele-, lei 2.M.
T. Matei an u ; tei

a,sa.
EDITURA PENTRU 
LITERATURA UNTVEKSALA

NOUTĂȚI 

FILATELICE

Cu ocazia Campionatelor eu
ropene de box, care vor avea 
Iac la București la începutul 
lunii Iunie a.c. va fi pusă In 
circulație o emisiune de mărci 
poștale formată din 4 valori 
(35 ; 40 : 55 bani și 1,75 le»- 
Interesanta emisiune cu temă 
sportivă va consemna In fila
telie pasionanta întrecere pu- 
glllstlcă dintre cel mai buni 
boxeri a! Europei.

Mărcile vor avea un format 
pătrat : 39x38 mm. și vor fl 
tipărite In policromie, pe ti
par tiefdrtick. In piima 71 a 
emisiunii vor fi puse In cir
culație șl 2 plicuri cu o obli
terare specială.

IPIEmW TIMPUL
DV. ILBIBIBI&

țg/nemo
LA DOLCE VITA rulează la Pa

tria (orele 13 ; 16.30 : 20).
TARZAN, OMUL JUNGLEI rulea
ză la Republica (orele 9,15 ; 11,45, 
14 ; 18.30 ; 18.45 ; 21) ; Festival (o- 
rele (8.45 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 i 
21). PRINȚUL NEGRU rulează 
la Luceafărul (orele 9,15 ; 11,90 ; 
13.45 ; 16,15 : 18,30 ; 21) ; Favorit 
(orele 10 : 13 ; 15,30 ; 10 ; 20,30 ; In 
completare Reportaj de 1 Mal) ; 
București (orele fl ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 : 18.45; 21). ASASINATUL
S-A COMIS LUNI rulează la 
Victoria (orele S ; 11,15 . 13,30 ; 16 ;
18.30 ! 20.45). A TRAI PENTRU A 
TRAI rulează la Central (orele
9.30 ; 12 ; 14.30 ; CONTEMPORA
NUL TĂU orele 17 • 20). ILUZII 
rulează la Lumina (orele 8,45—
16.30 în continuare ; 18.45 ; 20,45 :
în completare Romeo șl Julieta). 
PENTRU 1NCA PUȚINI DOLARI 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18) NOAPTEA e făcută pen
tru... A VISA rulează la Doina 
(orele 9—10 matineu pentru copii ;
11.30 ; 13,45 ; 16 , 18,30 ; 20,45) ;
Volga (orele 9—15,45 în continuare; 
18,15 ; 20,30). CRĂCIUN CU ELI- 
SABETA rulează la Union (orele
15.30 : 18 ; 20.30) : PE PLAJELfc
LUMII rulează Ia Timpuri Noi 
(orele S—21 In continuare). A

Invitație de sezon. La magazinul „Eca" dir« Capitală a sosit un 
bogat sortiment de pălării și genți din pai și dantelă

TRAI PENTRU A TRAI ruleazfl 
la Feroviar (orele s—14,30 în con
tinuare : 17,30 ; 20,30) ; Excelsior 
(orele 8,45 ; 11,15 , 13.45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15). CRIMA JN STIL 
PERSONAL rulează la înfrățirea 
(orele 15.15 ; 17,45 ; 20). APELE 
PRIMĂVERII rulează la Buzeștl 
(orele 15,30—18 ; în completare 
PRELUDIUL Șl FUGA) ; Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ADIO 
GRINGO rulează la Dacia (orele 
8,30—16,30 în continuare; 18,45;
21) ; Miorița (orele 9,90 ; 11,43 ; 
14 ; 16,15 ; 18.30 : 20.45). PE URME
LE ȘOIMULUI rulează la Bueegl 
(orele 9,30 , 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15 ; 20.30) ; Arta (orele 0—13.45 
In continuare ; 18 ; 15 ; 20.30) ; că
sătorie pripita? rulează la U- 
nlrea (orele 15,30 ; 18). BECKET 
rulează la Lira (orele 16) ; TATA 
UE FAMILIE rulează la Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20) ; Vitan 
(orele 15,30 ; îfi, PENSIUNE PEN
TRU HOLTEI orele 20.30). vre
muri MINUNATE LA SPESSART 
rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Rahova (orele 15,30. 
ROMANȚĂ PENTRU TROMPETA 
orele 18). IN UMBRA COL
ȚULUI rulează la Melodia (*- 
rrlF 9; 11,15; 13,30; Î4 ;
II15 : 20,30) ; Modern (orele 9 ;
II.U . 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Fia- 
mur» (orele S ; 11,15 ; 13.30 ; 18 î 
11.11 ; 20.30). COMEDIANȚII ru-

la Floreasca (orele fl;
13 , 16 ; 19,30) , Tomla (ore
le 0.15—17.30 în continuare) ;
PARADISUL INDRAGOSTIȚILOB 
rulează la Gloria (orele 8 ; 11,13 ; 
13.3* ; 16 ; 11.19 ; 50.31) ; GHvita
(orele 9 ; 11.ÎS ; 13.38 ; 18 ; 18,ÎS ; 
20.31). PIPELE rulează la Moșilor 
(orele JS.3S ; 11 ; 20.30). I-A 
DE EDEN rulează la Popular (o- / 
rele 15.M . 18 . M M). PAȘA ru- f 
leazl la Munca (orele lf ; 18 4
PE TEREN PROPRIU orele 20)5^ 
RISCURILE MESERIEI rulearf la 
Flacăra (orele 15,30 , lfl. AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE orele 
20,30). TATA rulează la Ferentari 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15) BUNA
ZIUA CONTESĂ rulează la Cos
mos (orele 15,30 : 18 ; 20,15).
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PRINȚUL NEGRU ruleazfi la 
Stadionul Dinamo (orele 20) ; 
Doina (orele 20) ; TARZAN, OMUL 
JUNGLEI rulează la Festival (o- 
rele 20) ; A trai pentru a 
TRĂI rulează la EXpoâJtle (orele 
20) ; PROFESIONIȘTII lulează la 
Buzestl forels 20) . PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează Ia Bueegl (o- 
rele 20) : CĂSĂTORIE PRIPITA 1

M SaT»cr*an ^wstarlle n- 
nel doamna <ln înalta socie
tate*

Răspunsul acesta a ridicat o 
nouă problemă și, se pare, de 
ordin esențial privind reintegra
rea fostului delicvent în socie
tate. După cîțiva ani, în care 
munca de educație se face sub o 
supraveghere strictă, tînărul iese 
pe poarta institutului, primește 
un loc de muncă (în cele mai 
multe cazuri) și dacă nu găsește 
în jurul său oameni care să-l 
ajute, el rămîne singur, cu to
tul singur, lăsat să facă „ce-o 
vrea“, „să se descurce44. Nu e, 
deci, de mirare că, unii, lovin- 
du-se poate și de greutăți, se 
„descurcă" în sensul în care o

In bună parte răspunsul îl dă to
varășul CONSTANTIN OL- 
TEANU, șef al serviciului de asis
tență socială de la municipiul 
București. „Nu există un regu
lament, o hotărtre care să re
glementeze această preocupare 
pentru urmărirea și rezolvarea 
unor probleme ridicate de ve
nirea și piezența în întreprinderi 
a tînărului trimis de instituțiile 
de reeducare. Serviciile noastre 
se ocupă, dar atunci cînd se 
ridică cazuri care au ajuns la noi, 
adică mai mult sau mai puțin de
venite publice. S-au făcut unele 
studii în acest sens, fapt pozitiv

SOCIETATEA îl REPRIMEȘTE
muncă n-are nimic de-a face cu 
ceea ce a învățat el la școala 
profesională. Asemănătoare stat 
cazurile altor tineri. Am tatîhut 
exemple la CIL Pipera, la Fa
brica de confecții — București, 
la Electroap arata j etc.

„Cunoașteți problemele pe 
care le indică integrarea profe
sională a absolvenților dvs ?’ — 
i-am întrebat pe doi dintie di
rectorii institutelor de reeducare 
pentru minori. Tovarășul GRI
GORE DAMINTE, unul dintre 
interlocutori, ne spunea : „S«
mai întîmplă și așa. Stat pe 
alocuri oameni cu funcții de răs
pundere în unități socialiste care, 
deși nu declară o opoziție netă, 
nu sînt de acord în fond să 
primească pe absolvenții de la 
școlile noastre profesionale. E- 
xistă insă o lege care-i obligă, 
așa că băieții sint primiți. Dar

per tonale fi apoi era pîndit să 
cadă ca ca face. De ce această 
ptooocare ? De ca să le aplicăm 
acestora un anumit stigmat ?1 
Plecînd din institut ei au gînduti 
frumoase, cinstite". (N. r. : Fapte 
într-adevăr reprobabile, care me
rită să primească sancțiuni mo
rale pe măsură I).

Răspunsul primit de la tova
rășul director ION VLAICU a 
completat ideea cu noi aspecte 
„Este adevărat' minorii noștri se 
•bucură» în unele cazuri de ase
menea primiri. Dar din păcate, 
noi, aici, nu cunoaștem în între
gime aceste intîmplări ; nu ne in
formează nimeni, doar dacă tînă
rul respectiv ne scrie infațișîn- 
du-ne necazurile ce t se pricinu
iesc. Institutul n-are posibilitatea 
să-i urmărească pe toți absolven
ții săi, odată plecați”..

făceau mai înainte. Nu pledează 
nimeni pentru continuarea unei 
observări stricte și permanente a 
acestor tineri. Dar părăsirea lor 
totală este dăunătoare din două 
motive : acești tineri au nevoie 
în continuare de educație, pro
cesul întrerupt trebuie desăvîr- 
șit în colectivul de muncă prin 
restabilirea unui echilibru intim 
și insuflarea dragostei de me
serie ; trebuie deprinși cu o dis
ciplină conștientă. în al doilea 
rlnd acești tineri, acum munci
tori cu drepturi depline, au su
ferit unele traume psihice, 
au unele carențe privind com
portamentul și ca atare li se 
cuvine o atenție specială; este 
necesar ca un for anume să ve
gheze tocmai în acest sens.

Dar care este acest for, sau 
mai bine zis care ar putea fi ?

care, după părerea mea, vor tre
bui să aibă ca rezultat o regle
mentare legala.

Totodată eu cred că în între
prinderile care angajează astfel de 
tineri asistența socială trebuie să 
se ocupe cu prioritate de situația 
lor, bineînțeles la un mod per
sonal și discret, cu mult tact pe
dagogic și sub îndrumarea noas
tră, să propună, atunci cînd este 
nevoie, măsurile cuvenite” 1

Este o părere Ia care sub
scriem, iar ideea prelungirii 
atribuțiilor asistenței socialo în 
întreprinderile în care sînt an
gajați tinerii amintiți este cit 
se poate de salutară. O pă
rere asemănătoare are și to
varășul BOGOS NORADU- 
CHIAN, șeful biroului de au
toritate tutelară din sectorul V, 
căruia i-am comunicat unele as
pecte întîlnite în întreprinderile

sectorului. Domnia sa presupu
nea că dacă ar fi cunoscut din 
timp mișcarea tinerilor de la 
institut către întreprindere, auto
ritatea tutelară ar fi intervenit 
pentru a cere respectarea tuturor 
drepturilor pe care aceștia le au 
în mod firesc, ar fi putut să 
ajute la înlăturarea necazurilor 
acestora, la instaurarea, în jurul 
lor a unui necesar climat de 
încredere.

Această problemă a informării 
se poate de altfel perfecta fără 
a fi nevoie de regulamentul 
amintit. Punem aici de acord do
rința exprimată de acești doi 
interlocutori, aceea ca serviciile 
respective să fie informate asu
pra mișcărilor de cadre profe
sionale provenite din institutele 
de reeducare, cu intenția con
ducerilor acestora din urmă de 
a încunoștiința „pe oricine poate 
să ne ajute". Unul dintre tova
rășii directori de școală spunea 
că dînșii Dot trimite cu regulari
tate adrese despre plasarea în 
producție a absolvenților, mai 
ales către autoritatea tutelară 
care ar putea să-i ajute efectiv.

Deci, un punct deja cîștigat. 
Deocamdată ca bună intenția 
Dar de ce această colaborare — 
atît de mult reclamată, atît de 
necesară — nu devine o reali
tate ? Cine stă în calea ei ? 
Nu cumva doar inertia, vechea 
inerție ?

P. S. — N-am vorbit în coloa
nele acestei anchete despre orga
nizația U.T.C., de prezența ei în 
această problemă, pentru simplul 
motiv că pe parcursul dorn men 
tării noastre, ea s-a dovedit a fi 
inexistentă ta munca de reinte 
grare socială a tinerilor cu ante
cedente penale. Totuși, la C.T.L 
Pipera secretând comitetului 
U.T.C. a propus inițierea unor ac
țiuni în care să fie încadrați și 
acești tineri. încă n obligație care 
trebuie să treacă pragul intenții
lor.

rulează la Unirea (orele 20) : 
BECKET rulează la Ura (orele 
20) ; PE URMELE ȘOIMULUI ru
lează la Aurora (orele 20) . CO
MEDIANȚII rulează la Tomla 
(orele 20) ; PE URMELE ȘOIMU
LUI rulea2ă la Arta (orele 30) : 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Vitan (orele 20) , VREMURI MI
NUNATE LA SPESSART rulează 
la Raliova (orele 20) ; RIO BRA
VO rulează la Progresul Paro 
(orele 20).

Opera RomânS : DON PAS
QUALE — ora 19.30 : Teatru! Na
țional ,,l. L. Caragiale" (Sala Co
media) : IDIOTUL — ora lfl.te ; 
(Sala Studio) : TRAVESTI — t-a 
19,30 ; Teatrul ..Luda Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu MAgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 
20.00 ; (Sala Studio) : MELODIE 
VARȘOVIANA - ora 20,N ; Tea
trul ,,c. I. Nottara- (B-dul Ml- 
gheru) : LA CIORBA DE POTROA
CE - ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CAFENEAUA CAMELEONILOR
— ora 20.06 : Teatrul Giulejti : 
VISUL UNEI NOPȚI DE IARNA
— ora 19 38; Teatrul „Rarbu De- 
lavrancca' : BALUL FLORILOR
— ora 20,00 ; Teatru! Țăndărică : 
(Calea Victoriei) : ȘORICELUL SI 
PAPUSA — ora 17.00 ; (Str. Aca
demiei) • A FUGIT UN TREN — 
ora 17,00 Teatrul ..Ion Creanră" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 18.00 ; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO - ora 19,30 ; 
(Calea Victoriei) ■ FFMEI FEMEI. 
FEMEI — ora 19.30 : (Grfidlna 
Boema) NU TE r.ASA STROE
— ora 19.30 ; Teatrul de vară Ha 
răstrău FESTTVAL LA HERĂS
TRĂU — ora 20,00.

O/v
• 10,00 Limba rusă. Lecția 57 

(reluare) • 10,38 Pentru elevi : 
Consultații la matematică (clasa a 
VUI-a). Tema : Probleme recapi
tulative de geometrie • 11,00
Limba spaniolă. Lecția 59 • 11,30 
Monografii contemporane. Insula
ri! (reluare) « 11,50 CIntă Mireille 
Mathieu « 1G.00 Tenis. România — 
Israel « 17,30 Telex TV « 
Laterna magică. Povestiri pe ma
lul apel • 17,50 Limba spaniola. 
Lecția 59 (reluare) • 18,15 Pentru 
școlari : Micii nnturaliști • 18,35 
Seară de balet. Dansuri din opere 
• 19,00 Telejurnalul de seară 
A 10,30 Tele-univer»itatea • 20,00 
Film artistic : ..Omul pe care-1 
iubesc" • 21,36 Reflector • 21.30 
„Mult e dulce ;i frumoasă- 
a 22,25 Film TV — ..Lume, lume-. 
Omagiu Măriei Tănaae < 23,09 
Telejurnalul de noapte
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ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român va 
face în țara noastră o vizită 
de schimb de experiență in 
problemele economiei forestie
re și industriei lemnului.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și 
tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au pri
mit din partea tovarășului G. HUSAR, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
o telegramă in care se spune :

Vă mulțumesc în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia pentru felicitările transmise 
cu prilejul celei de-a 24 aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub ocupația fascistă.

Sînt convins că prietenia tradițională dintre popoarele 
Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Ceho
slovace se va aprofunda și consolida continuu.

La invitația Institutului ds 
studii slave ți balcanice al Aca
demiei de Științe a V R-S-S- 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu, adjunct al «nixistrului hr^- 
țămîntului a plecat joi la Mos
cova. unde va ține ccr.ferințe și 
consultații in legătură cu ceree 
țările sociologice * istorice fa 
România.

Președintele Comisiei ceho
slovace pentru energia atomica, 
Jan Neumann, care se află în 
tara noastră împreună cu un grup 
de specialiști, la invitația Comi
tetului pentru energia nucleară, a 
vizitat reactorul atomic, ciclotro- 
nul, betatronul și unele laboratoa
re ale Institutului de fizică ato
mică. precum și unități ale Insti
tutului de fizică al Academiei.

Joi dimineața, președintele Co
misiei cehoslovace pentru energia 
atomică a plecat într-o vizită pe 
șantierul Sistemului hidroenerge

tic și de navigație de la Porțile de 
Fier.

Joi Ia amiază a sosit in Ca
pitală o delegație de activiști 
ai Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, condusă de L. 
Cimidțeren, membru al Comi
tetului Central al PJ’.R. Mon
gol, șeful Direcției generale a 
economiei forestiere de pe Ln- 
gă Consiliul de SCniștr: al 
R. P Mongole, care, la

Joi la air.;iii s-i :«F-apcirî 
Capitală delega:** cs ' 
ai Cons£h~-’. C-er.erzi 
A.R.KU5. ccx-d-sfi le ’oo 
Moraru. v. -e prese al Co
mitetul": de Sa: per.n-2 O-’.iu- 
ră și ArA c.irt. 21 — TTtam 
Asocia: ?: de
romAnă a fÂrai c a

Jo. m-ata 4-a f-aprxa: « la 
Beriis SAncr-
al rfareT~_icr az*r-

rare 1 i-:~. la r«-
niuara rz - m-JiV’
ad*?wnxr oner-* a. ttafafar 

:» Erraxi âe 1» pjz—< lucrărilor de la Porțile de Fier.

„CUPA DAVIS - Semifinalele 

Cupei României 
la fotbal

la tataL D>

După prima zi: R

Cat

ur

diviziei A la 
dumiri ir A CQ Intr-un „laborator" de... box

Aram dm ti

Profesorul
Ion Colan

>• dfet peg î)

„INVESTIȚIILE"
ORGANIZAȚIEI

• STADIONUL GIULESTI a 
găzduit ieri meciul internatio
nal amica] de fotbal dinire ae- 
1 acționat a Libanului ți echipa 
Rapid Bueure»ti_ Intîlnirea a-a 
încheiat cu scorul de I—1 (2—1) 
in favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Au marcat Neagu (îl. A- 
dam (2), Mazur a chil. Lupeacu 
(din lovitură de la 11 m), res
pectiv, TaLaL

e Campionatul 
fotbal continuă 
disputarea partidelor dm e*A- 
pa a 28-a. Cele două jocuri pro
gramate In Capitală »e vor des
fășura după următorul program: 
stadionul BepublJciL era 1.11 : 

“ C.
era

Progresul București — F. 
Argeș ; Stadlonal Dinam a, 
17,38 : Dinamo București 
U. T. Arad, 

în țară se vor disputa 
mătoarele meciuri : Universi
tatea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș ; 

a Jiul Petroșani — Steaua Bucu- 
faresti ; Grisul Oradea — Petro- 
Mlul Ploiești ; Universitatea Cra- 
i^jova •— Rapid București ; Podi- 

tennica Iași — Farul Constan
ta : Vagonul Arad — Dinamo 
Bacău.

loc aextz-. —neetx-Ce fa
Diu. discutai ieri
■ leiiral «Berii ai oanafai 
GHXOKGHE VIZII C.
campion aataoral.

— ■aaăaia a *-
ffvraafA. aeeaită liUbazc da pi 
Bâreraa ea al de S-4.
■e declara laterietataral — «3 
ie ti califica asifeL ta ta
rei >j treilea. Mliraar il Tlrta 
alai dapi cam ad visai 
■■peria ri paneaerllar Iar 
Rc Vkurii eo 3—• 
de XASTASE fa 
5TABHOLTZ »-* 
blaărti fatalei de 
taie ca a tăceri patera fac. n«p- 
Tolearilar alteraate ei mbc< 
lifiatc. rcveral de a ake«aafa 
rară, eaeerl foarte a<resrv fa 
arata căreia a veaii lai pirat |a 
filaa fădad iaatile paiiag-seaț- 
ul adversarele! ION 
același tenace jacător.
e puternică revenire 
în meciul susținut în 
Ini DAVIDMAN. Am 
în jocul lui constanța 
executat extrem de 
care l-au pus în defensivă 
Davidman, ușurința cu care a

TIR LAC 
a marcat 
de formi 
compania 
remarcat 
reverului 
puternic 

pe

TlrtM «1

iesesini: fa »■ j
ai eu’ri^?r Hornkiei 

la apropiatele C.E. ce urmează 
să le găzduiască tara noastră 
Gheorghe Pașcas. recent so
sit la Clubul Steaua șL în gene
ral. un necunoscut pentru Du
bli cui larg, nu figura printre 
favoriți. de«i ..antecedentele" 
sale — finalist al campionatelor

• CEA DE-A 24-A EDIȚIE 
a tradiționalei curse de mari 
„Circuitul P.T.T.", organizată 
de Asociația sportivă P.T.T., va 
avea loc duminică, 25 mai 1969, 
începînd de la orele 8,15. La 
start se vor alinia anul acesta, 
alături de atleții noștri, și o 
serie de reputați mărșăluitori 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. 
D. Germană ți U.R.S.S. Plecă
rile și sosirile vor avea loc în 
fața Palatului Telefoanelor din 
Capitală, după următorul pro
gram : ora 8,15 — 10 km marș 
juniori mari ; ora 9,30 — 20 km 
mar? seniori (concurs interna
țional) ; ora 9,45 — 3 km marș 
juniori mici ; ora 10,15 — 3 km 
marș factori poștali în uniformă.

• CENTRUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE din cadrul 
C.N.E.F.S., organizează astăzi, la 
Școala sportivă experimentală 
„Viitorul", de la orele 17. o 
consfătuire metodică în proble
me de scrimă. Specialiștii de la 
centrele din provincie și din 
București, metodiștii și profe
sorii de educație fizică vor 
audia și dezbate două lucrări 
de specialitate : ,,Relația dintre 
pregătirea fizică și cea tehnică 
în antrenamentul scrimerilor 
junlori“ și „Exerciții cu apa
rate ajutătoare în pregătirea 
tehnică a sabrerilor juniori", 
susținute de profesorii Tănase 
Muresan și, respectiv, Lucian 
Glișcă.

• IERI, LA CLUBUL Insti
tutului de arhitectură, a avut 
loc o reuniune inedită. Membrii 
„Student-arhitect clubului11 — 
prima echipă studențească de 
automobilism — împreună cu 
alți studenți din centrul univer
sitar București, care posedă li
cență de conducător A.C.R. sau 
carnet de conducere, au parti
cipat Ia o „masfi rotundă11 la 
care s-au discutat aspecte de la 
recenta participare cu succes a 
echipajelor studențești în „Ra
liul mînăstîrilor11 de la Sucea
va. Au fost prezentate filme 
puse la dispoziție de către 
A.C.R-

„ZILELOR

REP. : în activitatea sa pri
vind educația prin muncă și 
pentru muncă, comitetul județean 
U.T.C. este ajutat de o comisie 
special constituită. Rațiunea exis
tenței acestei comisii constă în 
primul rind în desfășurarea unei 
munci de concepție care să asi
gure îndeplinirea optimă a sarci
nilor organului respectiv. Deci 
trebuie sa ofere idei, forme și 
modalități noi, explicații ale u- 
nor fenomene, soluții pentru 
schimbarea unor stări de fapt. 
Fiind prim secretar, puteți sa ne 
spuneți ce idei noi v-a oferit co
misia tineret muncitoresc a Co* 
mitetului județean U.T.C. ?

C.V. Dat fiind contactul per
manent al membrilor comisiei cil 
activitatea tinerilor din între
prinderi, unele fenomene au fost 
observate în manifestarea lor con
cretă, direct, ceea ce a dus Ia 
inițierea multor acțiuni. Așa s-au 
născut multe dezbateri, precum 
și unele forme ca punctul de in
formare tehnică sau clubul teh
nic. In prezent comitetul jude
țean Galați al U.T.C. transpune 
în fapt alte două idei născute din 
confruntarea membrilor comisiei. 
Este vorba în primul rind de 
elaborarea unei foi volante luna
re adresată tinerilor din industrie 
care va cuprinde noutăți tehnieo- 
științifice, interviuri cu cadre da 
conducere, aspecte din munca ti
nerilor și a organizațiilor U.T.C^ 

w vitrine ale calității, diferite ru
brici. A doua idee e materializa
tă în prezent la șantierul naval 
prin pregătirea unui proces al 
abaterilor de la disciplina în 
producție.

REP. : Sînteți activist de mulți 
ani și ați dobîndit o bogată ex
periență. După dvs. există vreo 
deosebire între modalitățile mai 
vechi de abordare a problemelor 
producției de organizația U.T.C. 
fi cea de astăzi ?

C.V. Unele deosebiri există, 
dar nu pot afirma categoric că 
toate sînt numai în bine, 
înainte se făcea o distincție netă 
între activitatea organizației 
U.T.C. în sfera producției și ac
tivitatea ei pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor care 
cuprindea acțiuni cultural-distrac- 
tive, sportive, turistice etc. A- 
tenția, forțele principale erau în
dreptate spre rezolvarea proble
melor economice. Orice secretar 
de organizație U.T.C. din între
prindere (acum zece ani mă nu- 
mărain șj._eu printro.ei) xunoștei» 
foarte bine activitatea tinerilor în 
producție din fiecare secție, a- 
cum mulți nu știu nici chestiuni
le principale, neapărat necesare 
pentru o optimă planificare și 
organizare a muncii, nu știu cîți 
absentează, cîți citesc cartea teh
nică, ce se întîmplă într-o secție 
sau alta, care sînt condițiile de 
muncă și viață ale tinerilor. A- 
ceștia au înțeles greșit indicațiile 
Conferinței pe țară a U.T.C. și a 
trebuit să depunem eforturi 
serioase în acest sens. Dar tot 
spre deosebire de anii trecuti, 
organizația U.T.C. dispune azi 
de forme mai multe și mai efi
ciente, o parte dintre ele apărute 
în ultimii 2—3 ani, cum er fi 
olimpiadele pe meserii, sau clu
burile tehnice. Deci, dincolo de 
unele lacune, mi se pare că sîn- 
tem în fața unui real progres.

REP. : Și o ultimă întrebare i 
la ce organizație U.T.C. din ju
deț vă place să vă girtdiți, și 
de ce ?

C. V. La organizația U.T.C. de 
la Combinatul siderurgic din 
Galați, cea mai puternică orga
nizație din județ. Acolo sînt foar
te multe probleme de rezolvat, 
greutăți inerente, care ne solicită 
din plin, dar și satisfacții imen
se : contribuim la sudarea celui 
mai puternic detașament munci
toresc din țară.

(Urmare din pag. 7)

combinatului", întîlniri cu spe
cialiști, simpozioane pe diferite 
teme etc.

REP. : Sd nu epuizăm proble
mele de pe agenda de lucru a co
mitetului județean și a organiza
țiilor sale. După cite ne amintim, 
prin 1966—1967 Comitetul jude
țean Galați al U.T.C. a recoman
dat un număr de tineri care să 
lucreze pe șantierele combinatu
lui siderurgic. Mai știți ceva des
pre ei, i-ați mai urmărit în 
timp P

C.V. : Peste 400 de tineri reco
mandați de noi atunci sînt as
tăzi muncitori calificați, mulți 
dintre ei fruntași în producție- E- 
voluția lor demonstrează o data 
mai mult că atunci cînd se a- 
cordă atenția cuvenită creării 
condițiilor de muncă și de viață 
permanentizarea dorită se poate 
obține. Aproape toți cei 400 de 
tineri îecomandați de noi sînt 
astăzi oameni de bază ai combi
natului siderurgic.

REP. : Vorbind despre acti
vitatea educativă desfășurată de 
organizația U.T.C. pe diverse pla
nuri, ni se pare că trebuie in pri
mul rind să ne îndreptăm atenția 
spre conținutul schimbărilor in- 
tervenite ți numai după aceea a- 
supra numărului de acțiuni, a 
formelor ji metodelor folosite. 
Dacă o acțiune nu a schimbat cu 
nimic situația noi sintem obligați 
ad aoeo+wn acea acțiune ca pe o 
investiție în gol, ca pe o risipă 
de forțe. Deci activitatea unui 
organ sau a anei organizații 
U.T.C. trebuie apreciată nu după 
numărul de acțiuni, după am
ploarea mu euiefui acesteia, ci 
lismd m consâderație îmbunătăți
rile obținute. Puteți si ne spuneți 
at de eficiente ou fost din acest 
punct de vedere ^inoertițiile“ or- 
g^teSot fî organizațidGr U.T.C^ 
cure anume sînt schimbirde m 
bine obținute 3

C. V. Întrebarea e ca tm tăiș 
pntra «nr E prea categorici 
Totuși du m»-e greu să răspund. 
Cu -j mi taie de an In urmă s-a 
constatai că rezultatele muncii ti
nerilor mecanici de h Depoul 
QFJL Galati tint nesatisfăcătoa- 
re fa folosirea și Întreținerea 
parenhn de lnrcmoti\-e. a cuusu- 
mnfai de combustibil : nivelul 
CMOftfafefor de specialitate en 
nehnt. în acest context, a fost 
inițiată o olimpiadă a tinerilor 
care a-a desfășurat timp de două 
hmi. în final au fost obținute ur
mătoarele rezultate : starea teh
nică și termotehnică a parcului 
de locomotive a fort mult îmbu
nătățită, g-au econonrisit 22 000 
kg combustibil, s-au remorcat tre
nuri cn un tonaj sporit, graficul 
de cuvulație s-a respectat întoc
mai. aa fost reîmprospătate cu
noștințele de specialitate. Cu dfre 
și fapte putem dovedi de aseme
nea eficacitatea olimpiadei șofe
rilor de la LT.O., a olimpiadei to
cătorilor de la I.T.G^ a olimpia
dei strungarilor de la S.N'.C^ 
Combinatul siderurgic, Uzina dc 
repanții din Calați, a dezbaterii 
problemelor de disciplină în pro
ducție desfășurată la Șantierul 
naval. Uzina mecanică.-

REP. : Din cite cunoaștem, în 
ciuda acțiunilor inițiate la Șan
tierul naval ți la Uzina mecani
ci Mcaid din Galați abaterile de 
le diuripbni nu au descrescut, 
ce anaidr. prea mult. Se înregrs- 
treesi tei continuare numeroase 
absențe nemoticate.

C.V. Nu cred că e și cazul U- 
zinei mecanice navale.

REP. : Tinerii din această în
treprindere au totalizat pe primul 
trimestru un număr de 500 ore 
absențe nemotivate. Nouă ni se 
pare foarte mult, aproape îngri
jorător de mult.

C. V. In alte întreprinderi și 
mai ales pe șantierele de con
strucții se absentează de zeci de 
ori mai mult. Prin comparație re
zultă că la Uzina mecanică nava
lă se absentează nemotivat foarte 
puțin.

REP. : Da, dar o asemenea 
comparație nu este potrivită. 
Spre deosebire de alte întreprin
deri, Uzina mecanică navală are 
mulți ani tn spate, e deservită de 
un colectiv puternic, de mult în
chegat. Ca atare, sînt îndeplinite 
condițiile ca acest fel de abateri 
să nu fie prezente în activitatea 
uzinei.

C.V. Din acest punct de ve
dere, desigur, aveți dreptate. 
Ineficiența acțiunilor de comba
tere a absențelor nemotivate Ia 
această unitate ca și la altele are 
bineînțeles, o explicație. Și eu 
consider că e rezultatul firesc al 
goanei excesive după cantitate 
precum și al ignorării acțiunilor 
care sa se desfășoare în cadrul 
grupei U.T.C. Doar prin dezba
teri sau alte acțiuni la nivel de 
întreprinderi nu se poate atinge 
scopul propus. Cea mai intensă 
activitate ar trebui să se desfă
șoare în grupa U.T.C., aici unde 
tinerii se cunosc bine între ei, 
unde își știu preocupările zilnice, 
cum își îndeplinesc concret sarci
nile de plan, obligațiile pe care 
le au, unde se poate asigura ope
rativitatea necesară, deci și efi
ciența dorită în combaterea aba
terilor de la disciplină. Aici se 
pot obține schimbările așteptate. 
Se pare însă că unii secretari ai 
organizațiilor U.T.C. uită cam 
des asemenea cale.

Ei trebuie să aibă în vedere 
crearea unei opinii de masă pu
ternice, capabilă s£ pună ea în- 
tă$i stavilă acextor manifestări 
precum și crearea unui climat 
de răspundere majoră așa îneît 
fiecare tinăr să fie conștient de 
locul și rolul pe care îl ocupă în 
cadrul procesului de producție. 
Așteptind ca un tinăr să săvir- 
jească o abatere pentru a-1 aju
ta e o greșeală din partea noas
tră. Concluzia : tTebuie să ducem 
în primul rind o activitate de 
prevenire a abaterilor de la dis
ciplină.

REP.: Vorbind despre eficien
ță mi-aș permite să aduc în dis
cuția noastră încă o constatare. 
Mergînd prin întreprinderile din 
Galați, am observat că în ciuda 
multor acțiuni destinate ridicării 
nivelului profesional al tinerilor 
(cursuri de ridicare a calificării, 
olimpiade, concursuri profesiona
le etc.) care implică printre altele 
ji studierea cărții tehnice, numă
rul de cititori la biblioteca tehni
că nu a crescut aproape de loc. 
Cum vă explicați acest fenomen ?

C. V. Sînt două cauze : acțiu
nile de care ați amintit nu sînt 
concepute la nivelul corespunză
tor. Probele teoretice ale olim
piadelor, precum și concursurile 
profesionale sînt constituite din 
întrebări elementare care nu ne
cesită un studiu special. De ase
menea, cred că e cazul să se ri
dice și nivelul cursurilor de ridi
care a calificării. Pe de altă 
parte, în cadrul școlilor profesio
nale nu se urmărește formarea 
deprinderilor de studiu indivi
dual. De ce după predarea unei 
lecții, elevilor nu li se dă o bi
bliografie, pentru a fi consultată ? 
De ce, cînd se întorc din vacan
ță. nu sînt întrebați ce au citit ? 
Iată două întrebări pe care mi 
le pun adeseori, fără a găii o mo
tivare plauzibilă.
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„CURSA PĂCII"
Disputată pe ruta Cottbus — 

Dreada, etapa a 12-a a ^Cursa4 
Păcii" a revenit la sprint ci
clistului Dieter Gonschorek (R. 
D. Germană), care obține a 
treia victorie de etapă de la În
ceputul întrecerii. In același 
timp cu învingătorul — 3h 
13’05“ — a fost cronometrat un 
pluton numeros, cuprinzând li 
pe cei 8 cicliști români. Gh. 
Moldoveanu s-a clasat pe locul 
10.

Tricoul galben continuă să se 
afle în posesia francezului Jean 
Pierre Dangulllaume. urmat de 
polonezul Szurkowski la 42", 
Gonschorek la 2’39". Dimitriev 
Ia 7’44". Ampler la 11’17" etc.

Primul dintre români. Nico- 
lae David, ocupă locul 28.

Pe echipe conduce R. D. Ger
mană, urmată de U.R.S.S.. la 
18’40“, Polonia la 19’45". Fran
ța la 27’25". Echipa României 
este situată pe locul 8. în cursă 
au mai rămas 88 de concurențl 
(au abandonat 30). Pină la sfîr- 
șitul cursei mai sînt de dispu
tat trei etape.

PRILEJUL
CĂRȚII PENTRU

COPII Șl ADOLESCENȚI //
26 mai 7 iunie

Vizitați librăriile
Un bogat sortiment dc lucrări destinate

tineretului vă stă la dispoziție!

dan Andnl
Șina, ptaft fa farwnt a M

<■ * P Mfe <* -i de
cahâr. De bmi ondfa aar m 
mt la prfac* ș* «2»î
Sinmzîifa Căie. Ț3Eâa5-« «r-
pn .srM jgțt jșeiM ca ic «ea- 
ra zilei <1- _t aai* " dr'xiă

tis lîl hnrtare
cu sf***-â. iar ode 4S5 hec
tare cu paru“h — pe care >-i 
aplicat pravila 200 hec
tare au fuâi prășite maniiaL

Și exemple ar mai
fi, dar japortaie la ceea ce «-a 
făcut pînă acum la nivelul iode- 
țuJui ele nu redau aspectul ge
nera 1. Spunem acest lucru, pentru 
că, în timp ce în unele unități 
s-a trecut la efectuarea celei de 
a doua pra$iie, la culturile de 
sfeclă de zahăr și floarea soare
lui, iar la porumb fiind pe termi
nate prima pravilă, în altele aces
te lucrări nici nu au fost începu
te. Pentru a demonstra că atit ia 
floarea soarelui și sfecla de zahăr 
cit și la porumb, suprafețele în
treținute pînă în prezent sînt sub 
nivelul posibilităților și al cerin
țelor timpului, redăm situația în- 
tîlnitâ în mai multe coeperative 
agricole. La C.A.P. Macea (uni
tate aflată în vecinătatea coope
rativei agricole dm Sînmartin — 
evidențiată pentru stadiul avan
sat al lucrărilor de întreținere) 
nici pravila I pe cele 250 hecta
re cu sfeclă n-a fost executată, 
iar la porumb, din 1 500 hecta
re cultivate, au fost prășite me
canic doar 500, iar manual nici

URGENTAREA
PRAȘITULUi
cru. La așa preocupări rezultatele 
sînt explicabile.

Iată încă un exemplu : la So- 
fronea, unde lucrările sînt foar
te mult lămase în urmă (din 
cele 800 hectare cultivate cu po
rumb nu sînt prășite decît 150 
hectare și acestea numai meca
nic), inginera Florica Tănăsoiu și 
președintele Ion Seregan căutau 
justificări intr-un... tractor de
fect. De ce, însă, din cele 7 cul
tivatoare nu lucrau decît 4. nu 
ne-am mai putut explica.

Repartizarea terenurilor pe fa
milii s-a dovedit a fi o practică 
bună în acest județ. Simpla de
limitare a terenului, însă, nu re-

Lucrurile nu stau prea bine, în 
județul Arad, nici în ceea ce 
privește irigațiile. îngrijorarea 
semnalată chiar la Direcția agri
colă, că pe suprafețele prevăzute 
a fi irigate nu va putea curge 
apa, e îndreptățită Cine, însă e 
vinovat că pe 498 de hectare a- 
menajările prevăzute în acest an 
nu sînt gata ? Faptul că 55 elec- 
tropompe planificate și cerate 
din anul trecut încă nu au ajuns 
se datorește, desigur și altor orga
ne. De nenumărate ori Consiliul 
Superior al Agriculturii a dat 
asigurări că în baze exista toa
te utilajele și agregatele necesara 
unităților pentru irigații. Dar a-

ceste asigurări au rămas simple 
promisiuni. Fiindcă iată că uda
rea I-a a fost aplicată doar pe 55 
b sută din legumele scoase In 
dmp, deși după aprecierile di
rectorului adjunct al Direcției A- 
gricole. hnarășul Petru Matees- 
cu. toată suprafața trebuie acum 
udată- Cine e x'inovat pentru că 
forănle care trebuiau executate, 
in foarte multe unități cu utila
je locale nu sînt gata ? Nu ne 
propunem sâ-i numim pe vinovă
ții In totalitatea lor — șirul nu
melor ar acoperi multe pagini, 
sesizăm însă Direcția agricolă și 
uniunea județeană a cooperative
lor agricole, din partea acestor 
organe așteptind inițierea unor 
măsuri energice, de mare eficien
ță. La Macea din cele 15 puțuri 
planificate n-an fost forate dec îl 
3. Și, judecind după ritmul în care 
se 1htrează (un puț la o săptămî- 
nl) ele vor fi gata abia h mijlo
cul verii. De unde vor primi ap5 
plnă atunci cele 125 hectare cn 
legume ? Și Macea nu e singurul 
caz. La fel stau lucrurile la O- 
lari. Sîntana, Teregu Mare etc.

Specialiști există în fiecare uni
tate, există și la Direcția agricolă 
și la Uniunea județeană. Aceștia 
împreună cu consiliile de con
ducere și celelalte organe, printre 
care și organizațiile U.T.C. — 
care în satele județului Arad, nu
mără foarte mulți tineri — tre
buie să ia toate măsurile ce se 
impun pentru ca eforturile mari 
care s-au făcut în campania de 
însămînțări să nu rărnînă zadar
nice ; prin lucrări de întreți
nere aplicate la timp și de ca’jța
țe recoltele ce se vor obține în 
acest an să fie din cele mai 
mari. Condiții există.
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PREZENTĂ ACTIVĂ 
ÎN VIAȚA CUBEI

■muu cvadripmtitA Lucrările

celor 18

Tirgul de la Budapesta

Conducători ai R. P. Ungare au vizitat
României

Campania pentru

}

18-a ședință a conferin
ței cvadripartite asupra 
Vietnamului.

aceas- 
nici o 

stră- 
interi- 
prima

care 
pri-

său televizat, 
ieșit din rezerva

Comitetului

în cauză
a rezuma 
cons trac ți ei 
accidentale 

precizat ci

PARIS 22 (Agerpres). 
— ,,Duelul Poher-Pom-
pidou a fost angajat cu 
adevarat miercuri sea- 
ra“
mentariu 
Preș se.

președinția Franței

— relevă într-un co- 
agenția France
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B MMI

mi ni

±>-

R. S. CEHOSLOVACA. Pe banda de montaj a fabricii de motociclete die Strakomce.
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ANGLIA. Demonstrație organizată la Londra împotriva legis
lației privind controlul grevelor.

de cabina spațială
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în centrul discuțiilor s-au 
aflat planul în zece puncte al 
Frontului Național d-e Elibe
rare și propunerile formulate 
de președintele Statelor Unite, 
Nixon, în cuvîntarea sa de la 
14 mai. Cu acest prilej, șeful 
delegației americane, Henry 
Cabot Lodge, a încercat să 
apere tC2a aȘa-numitei „re
trageri reciprăcâ“.

în continuarea lucrărilor ce
lei dc-a 18-a ședințe a luat cu- 
vîntul șeful delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, care a 
declarat, printre altele: „Re
tragerea completă și necon
diționată a trupelor americane

blema-cheie. Atîta timp cit 
aceste trupe agresoare încalcă 
pămîntul vietnamez dreptu
rile naționale ale poporului 
vietnamez sînt lezate și sînt 
răpite populației din Vietna
mul de sud atribuțiile sale de 
a-și reglementa propriile sale 
interese fără amestec străin.

Șeful delegației Frontului 
Nați°nal de Eliberare. Tran 
Buu Kiefn, a insistat în spe
cial asupra necesității înlo
cuirii actualei administrații de 
la Saigon cu un guvern da 
pace.

Delegatul regimului saigo- 
nez, Pham Dang. în intervenția 
sa, a sprijinit poziția delega
ției americane, arăiind că ea 
este apropiată de cea a guver
nului său.

GENEVA 22. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : In ședința de joi a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezar
mare. delegatul american, Adrian 
S. Fischer? a prezentat un proiect 
de tratat pentru interzicerea in
stalării de arme nucleare și de 
distrugere in masă pe fundul 
marin. Vorbitorul a făcut apoi o 
serie de precizări cu privire la 
problemele cu caracter tehnic 
puse de proiect, subliniind că, 
după părerea sa, n-ar fi necesară 
o organizație internațională pen
tru controlul aplicării prevederilor 
tratatului.

Șeful delegației italiene, Rober
to Cc: : iolo, s-a ocupat de pro- 
biefna interzicerii exploziilor nu- 

a afir- 
unui a- 
depinde 

găsirea

ta redacție am primit deunăzi vizita unor oaspeți sosiți din 
îndepărtata Cuba. Membrii delegației Uniunii Tinerelului Co
munist (U.J.C.) din Cuba condusă de tovarășul Pedro Gomez 
Valle, membru al Comitelului Național al U.J.C. prim-secretar 
al Comitetului UJ.C. al provinciei Pinar del Rio, care la invita
ția C.C. al U.T.C. au întreprins o vizită în țara noastră, au răs
puns cu amabilitate întrebărilor noastre privind preocupările 
actuale ale organizației de tineret din Cuba, precum și despre 
impresiile după vizita în țara noastră. Discuția alunecă ușor 
spre acele domenii care în prezent ocupă un loc predominant 
în activitatea organizației revoluționare de tineret din Cuba 
socialistă.

în interviul 
Alain Poher a 
de pînă acum afirmînd că „dacă 
Georges Pompidou ar fi ales, ar 
dispune de fapt de puteri de
pline timp de 4 ani, pentru a 
continua o politică condamna
tă și, de această dată, fără nici 
o nevoie de ordonanțe. Tn 
tă ipoteză nu ar exista 
altă supapă decît aceea a 
zii“, a prezis președintele 
mar. Dezvoltînd pentru 
data de la începutul campaniei 
prezidențiale o parte a progra
mului său. Alain Poher s-a de
clarat convins că, dacă va fi ales, 
„majoritatea Adunării Naționale 
nu va cenzura majoritatea fran
cezilor. Totuși, a continuat el, 
dacă în ciuda dorinței mele de 
conciliere mă voi lovi de o re
acție partizană, eu voi ști să-mi 
asum responsabilitățile", afirma
ție pe care observatorii politici 
o interpretează ca pe o amenin
țare de dizolvare a Adunării 
Naționale în cazul în 
aceasta ar crea dificultăți
mului ministru pe care Poher îl 
va desemna.

La rîndul său, Georges Pom
pidou a subliniat „necesitatea 
unei administrații forte", averti-

zînd că, dacă nu va fi ales, „de
zordinea se va instala în Aduna
rea Națională".

In alocuțiunea pe care a pro- 
nuntat-o la radio, candidatul 
socialist, Gaston Defferre, a 
evocat diverse probleme de po
litică externă, susținînd că, în 
cazul cînd va fi ales, va insista 
asupra necesității ca „Franța să 
semneze Tratatul de la Moscova 
privind interzicerea experiențe
lor atomice, cu excepția cdor 
subterane". El a amintit, de ase
menea, că „amicii săi politici nu 
numai că recunosc frontiera 
Oder-Neisse, dar apreciază că ea 
nu poate fi repusă 
Intervenind pentru 
concepțiile asupra 
viitoare a Europei 
Mendes France, a 
„va trebui făcut bilanțul proble
melor în suspensie, care trenează 
de ani de zile : problema agri
cola... problema finanțării— cea 
monetară, care nu poate conti
nua să fie tratată dtspenat de 
$ase guverne... problema 
Angliei în Piața comună—*

Răspu riad unei întrebări refe
ritoare la intenția de a «e densa 
în favoarea num ak cMthdM. 
Jacques Dodos. cancbdatsl Parti
dului ComnnKt Francez a de
clarat la rinduJ său că 
problemă privind drriUarea 
cel de-al doilea tur de ac 
este prematură. Eu lupt peEfrm a 
obține mairnum c? la pri
mul tur, iar b 
cide“.
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do-• ȘEFUL forțelor 
minicane. generalul 
ban Perez Guillen, 
că au fost instituite măsuri spe
ciale la frontiera cu Haiti pen
tru a evita noi incidente între 
grănicerii celor două țări. A- 
ceste măsuri ar fi fost motivate 
de știrile provenite din capita
la hai ti ană. potrivit cărora si
tuația politică din această tară 
ar fi devenit nesigură în urma
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Joi, cea de-a doua zi în orbită 
lunară, a cabinei spațiale ,,A- 
pollo-10“ a fost cea mai compli
cată pentru cei trei astronauți, 
americani de Ia începutul ac
tualei lor misiuni. în cursul di
mineții astronauții Cernan și 
Stafford au intrat printr-un 
tunel în modulul lunar unde 
au procedat la un control 
amănunțit al instalațiilor. După 
o oră de verificări, modulul a 
fost declarat în pârfectă stare.

După-amiaza, cu cîteva ore 
înainte de desprinderea de ca- 
bîna-mamă, astronauții au detec
tat o defecțiune la sistemul de 
asigurare a presiunii în tunșl, 
care împiedica evacuarea oxi
genului.

Defecțiuhea,' care ar fi putut 
duce la amînarea, sau chiar la 
anularea operațiunii de des
prindere, a fast remediată în 
scurt timp.

Două momente importante ale 
acestei zile vor fi transmise 
prin sistemul de televiziune : 
îndepărtarea modulului lunar de 
cabină și intrarea celor doi pi- 
loți ai modulului în cabină după 
terminarea misiunii lor care îi 
va duce numai la 15 km de su
prafața Lunii. Cernan și Staf
ford vor examina „de aproape" 
regiunea aleasă pentru aseleni-

zarea cabinei ..Apollo—Îl-. Este 
o regiune plată, situată în par
tea de nord-vest a „Mării Li
niștii". Miercuri ei au raportat 
la centrul de control de Ia Hous
ton că suprafața prezintă unele 
asperități, dar Jack Schmitt 
care asigură legătura cu astro- 
nauții, a precizat că această im
presie se datoreste unghiului de

Pînâ la efectuarea decuplării 
a fost anunțată o altă defec
țiune care ar fi putut amina 
sau anula operațiunea. Este vor- 
b? de o abatere a tunelului cu 
ci ti va centimetri. Intr-o ..cursă 
c onzra-cronometru" astronauții 
au remediat si această defec
țiune. în timp ce cuplul se afla 
in partea invizibilă a Lunii. La

ximativ 4 km. Echipajul modu
lului lunar s-a îndreptat spre 
satelitul natural al Pămîntului. 
însoțit de urarea celui de al trei- 
iea astronaut. Young : ..Să fa
ceți o treabă bună băieți !".

La comenzile cabinei spațiale 
..Apollo—10" a rămas John 
Young, gata să intervină în 
ajutorul modulului lunar în 
timpul celor opt ore cît va dura 
separarea.

cădere a luminii pe suprafața 
Lunii.

La ora 20 și 28 de minute (ora 
Bucureștiului) cuplul cabină- 
modul a trecut în partea invizi
bilă a Lunii, unde a rămas DÎnă 
l'j ora 21,13- în tot acest timp, 
legătura dintre stația de con
trol și astronauți a fost între
ruptă.

ora 21,11 (ora Bucureștiului), 
modulul lunar s-a desprins de 
cabina principală după ce a fost 
aprins un mic motor-rachetă. 
Un timp, modulul a evoluat pe 
aceeași orbită cu cabina, apoi 
distanța dintre cele două obiecte 
cosmice a crescut pînă la apro-

Luna este un corp ceresc 
foarte accidentat arid, și mo
hor It, dar peisajul ei cunoaște 
culori variate. Acestea sînt pri
mele descrieri ale astronauti- 
lor Thomas Stafford, John 
Young și Eugene Cernan, aflați 
la bordul' navei ,,Apollo-10-t, 
comunicate .centrului spațial 
din Houston. Ei nu împărtă
șesc opinia colegilor lor care 
la bordul lui „Apollo-8“ au 
efectuat în decembrie 1968 
primul zbor circumlunar și 
au descris satelitul natural 
al Terrei ca fiind o planetă 
aridă, neprimitoare, de cu
loarea „nisipului murdar14.

lor^-î-’X- v 
Pak Le in <1 ft i 
bri ai 
Unifici. c .vsra j. o
tate patrieiJn unek? reer ~nj 
ale Coreei îv Sed a u
vie indignare in rindei oci“-:*i 
publice d:r_ R.P D
Agenția A C.T.C. reUse^ză â 
la Phenian
mare miiing In radrol drcc-. 
participant ii au 
condatnnat 
presiunile 
Cijan Hi 
mericani împotriva patnoților 
sud-coreeni. La miting au 
participat reprezentanți ai oa
menilor muncii din capitala 
R.P.D. Coreene. rr*»mbri ai 
C.C. al Frontului Unit Demo
crat Patriotic Coreean, re
prezentanți ai unor organizații 
de masa.

Vicepreședintele Comitetului 
pentru unificarea pașnică a 
Coreei, Li Gik Ro. a dat publi
cității o declarație in care se 
arată că patrioții sud coreeni, 
supuși in prezent represaliilor 
și torturilor de către regimul 
lui Pak Cijan Hi. militau 
pentru eliberarea patriei de 
sub ddminația colonială a 
imperialismului american, do- 
bindirea independenței și 
unificării pașnice a țării, 
fără amestec din afară. Ares
tarea acestor patrioți sud-co- 
reeni, se arată în declarație, 
constituie o provocare la adre
sa întregului popor coreean, 
care dorește eliberarea Coreei 
de Sud și unificarea patriei.

• AVERELL HARRIMAN, 
aî JHegapei americane 

ae la Paris în 
•■siameză, a decla

ri: că Siateîe Urite trebuie să 
ir-anle acțiunilor

la ^stăvilirea vio- 
la «tarea distrugeri- 

kK » !a cruțarea de vieți ome- 
nej^“ in V-«*mamuJ de sud. El 
? mer’iona*. că pentru aceasta 
i-’^teie Uniîe trebuie și pot 
aĂ preceieae la dezescaladare, 

sr Za un răspuns
- . • ■ î direcție $i din partea 

■ - r : p: - ::ice din Vietna- 
Bx de *-j<

— Tineretul cuban — ne 
spunea conducătorul dele
gației — este în aceste mo
mente antrenat, alături de în
tregul popor, la numeroase 
acțiuni. Ne găsim în plină 
campanie de recoltare a 
trestiei de zahăr. în cadrul 
acesteia, tineretului îi revine 
un rol din cele mai impor
tante. El se afirmă tn orice 
loc unde condițiile de muncă 
sînt dificile și unde se cere 
entuziasmul propriu tinerei 
generații. Nu numai pe plan
tațiile de trestie de zahăr se 
face simțită prezența tinere
tului, dar și în alte domenii 
ale agriculturii. Paralel cu 
angajamentul nostru de a 
produce în anul viitor 
10 000 000 tone de zahăr, 
depunem eforturi susținute 
pentru sporirea suprafețelor 
și creșterea producției la 
culturile de orez, pe planta
țiile de cafea. Acordăm a- 
ceeași atenție dezvoltării 
pescuitului și industriei. Pe 
întinsul țârii se manifestă o 
continuă efervescență politi
ca și economică. Uniunea 
Tineretului Comunist din 
Cuba se străduiește să educe 
tînăra generație pe baza a 
trei principii pe care în a- 
cest moment noi le conside
răm fundamentale : munca, 
studiul și apărarea patriei. 
Cred că nu este necesar să 
vorbim despre importanța 
fiecăreia din ele pentru ac
tuala stare de dezvoltare a 
Cubei. Tineretul nostru este 
hotărît să lupte și să mun
cească fiind siguri de victo
ria finală. Exemplele actuale 
de dăruire ale tineretului, 
pentru împlinirea năzuințe
lor pentru axe au luptat ge- 
r*ru?j de cjoanezi nu sînt 
di sbmc mai prejos decît 
ce« ce i-xjntas or noștri.

Tn corr.nuare tovarășul 
Pearo Gomez Vaî’e ne-a re
iatul pe scurt aspecte din 
ocfuala campanie a recolta- 
tului trestiei de zahăr — Za- 
fra — din provincia Cama
guey. în această provincie 
în care se resimțea o lipsă 
a forței de muncă au sosit 
35 000 de tineri care s-au an
gajat în fața organizației de 
tineret și a partidului sa ră- 
mînă pe aceste meleaguri 
timp de trei ani. Pe această 
durată — spunea interlocu
torul nostru — le asigurăm 
îmbrăcăminte, hrană, cazare 
și un salariu în funcție de 
necesitățile fiecăruia. Con
comitent cu munca de pe 
plantațiile de trestie de za
hăr li se oferă posibilitatea 
de studiu, de calificare și 
specializare în industria de 
prelucrare a trestiei de za
hăr. Sperăm ca în cursul a- 
cestui an să trimitem spre 
Camaguey noi efective care 
să ajungă la 70 000 de tineri, 
în acest sens comitetele pro
vinciale duc o susținută mun
că în vederea sporirii nu
mărului de tineri care să lu
creze în aceasta provincie. 
Noi ne-am propus ca la în
ceputul anului viitor pe plan
tațiile din Camaguey să fie 
prezenți, prin fapte de mun
că, 100 000 de tineri.

Referindu-se la impresiile 
culese cu prilejul vizitei în 
tara noastră, tovarășul Pe
dro Gomez Valle, a spus 
printre altele :

— La încheierea scurtei 
noastre călătorii sîntem foar
te mulțumiți. Am avut prile
jul să cunoaștem o parte din 
realizările poporului român, 
din eforturile pe care le de
pune pentru construirea noii 
societăți. Am cunoscut de 
asemenea multe din realiză
rile tineretului român, am 
întîlnit multi tineri de nu
meroase profesii. Pretutin
deni am fost primiți cu căl
dură si simpatie. După pă
rerea noastră am efectuat 
un bun schimb de experien
ță. Acum, cînd ne mai rojl 
min puține ore pînâ la încM 
poierea spre patrie, sînte^' 
puțin triști la gîndul că ne 
despărțim de prietenii pe 
care i-am cunoscut. Pe toa
tă durata vizitei noastre 
ne-am simțit în țara dum
neavoastră ca la noi, în în
sorita Cuba. Țin să subliniez 
că sîntem foarte mulțumiți 
de convorbirile sincere, pri
etenești, ample, purtate cu 
conducătorii organizației de 
tineret din țara dumnea
voastră. Am fost puternic 
impresionați de activitatea 
vastă pe care U.T.C. din 
România o desfășoară. 
Ne-am putut convinge de 
roadele acestei activități în 
urma contactelor, a întîlniri- 
lor pe care le-am avut cu 
tinerii din București cit și 
cu cei din județele ai căror 
oaspeți am fost. Asemenea 
vizite și convorbiri contribuie 
la întărirea relațiilor dintre 
organizațiile noastre, dintre 
tineretul din Cuba și Româ
nia.

Conducătorul delegației 
U.J.C. din Cuba a dorit ca 
prin intermediul ziarului 
„Scînteia tineretului* sâ 
transmită tineretului din Ro
mânia, Uniunii Tineretului 
Comunist, urarea sinceră de 
noi și noi succese în activi
tatea lor, în construirea so
cialismului.

Este o dorință pe care o 
îndeplinim cu bucurie.

TENSIUNE 
ÎN UNIVERSITĂȚILE 

ARGENTINIENE

Autoritățile argentiniene 
au hotărît închiderea a șase 
universități din cele zece 
existente in țară, in urina 
tensiunii înregistrate în ul
timele zile in centrele uni
versitare. în Argentina, or
ganizațiile studențești au 
fost scoase în afara legii o 
dată cu unele partide poli
tice. Cu toate acestea, Fron
tul Universitar Argentinian 
(F.U.A.) desfășoară o inten
să activitate, atît în capita
lă, cit și în orașele Rosario, 
Santa Fe, Bahia Blanca, 
Corrientes și altele. Ca 
răspuns Ia hotărirea de a 
închide șase universități, 
studenții au decis să orga
nizeze o grevă de 24 de ore 
și „un marș al tăcerii" în 
capitală.


