
Proletari din toate țările, uniți-vă!
G. A 2-A:

AG. A 5-A:
oastrâ rubrică

nulă de sport:

AERELE ARENEI ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II NR. 6338 6 PAGINI — 30 BANI MIERCURI 1 OCTOMBRIE 1969

Tovarășul Nicolae Ceatișescu
a primit pe președintele Comisiei 

de energie atomică a S. II. A.
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
după-amiază pe președintele Co
misiei de energie atomică a Sta
telor Unite ale Americil, dr. 
Glenn T. Seaborg, care se, află 
într-o vizită în țara noastră.

La primire au participat acad. 
Horia Hulubei, președintele Co
mitetului pentru energia nuclea
ră, și prof. Ioan Ursu, prim-vice
președinte al aceluiași comitet.

A fost prezent Leonard Car
penter Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate unele as
pecte ale dezvoltării colaborării 
și cooperării între cele două 
state în domeniul folosirii în 
scopuri pașnice a energiei nu
cleare.

(Agerpres)

N 17 CENTRE, PENTRU CEI 150000 DE STUDENȚI AI ȚĂRII, 
ALMA MATER ÎȘI DESCHIDE, AZI, PORȚILE!

PUL ÎNVĂȚĂTURII II IM HH B A B

al marilor 
tonsabili- 
i sociale

/. MIRON CONSTANTINESCU, 
ministrul invățămintului

astăzi deschiderea cursurilor în învățămintul 
universitar 1969—1970 începe în atmosfera de 

erală și de puternic avînt constructiv determi- 
osul program de dezvoltare multilaterală a so- 
ste, adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R., și 
anț al primului sfert de veac de construcție so-

nent festiv din viața școlii noastre superioare 
e transpunerea în fapt a unor noi și importante 

lite de partid și de stat, pentru continua perfec-

(Continuare In pag. a IV-a)

CE LOC ACORDAȚI

asociaților simmn TINERETULUI IN AGENDA
Ancheta 

noastră

. șadar, vacanța s-a încheiat. 
,’denții inaugurează azi o pfe- 
, .dă de muncă al cărei de- 
, îat esențial este profunzimea 
*};^tirii -z- trăsătură ce va fi 

1 tetă, fără îndoială, prin 
unanim al cadrelor di- 

:e, sprijinite efectiv de 
ațiile studențești. în ceea 
«rivește obiectivele muncii 
ative. îndeplinirea lor este 
tată în mare măsură de 

1 că în noul an de învă- 
t sînt create condiții su
ire pentru afirmarea de- 

a asociațiilor studențești 
ganizații revoluționare, di-

meritul privind casele de cul
tură și cluburile studențești. 
Regulamentul privind trimite
rile la odihnă, tratament și asis
tență socială a studenților, In
strucțiunile privind regimul de 
utilizare a fondurilor materiale 
și bănești, precum și un nu

asemenea, pe baza mandatului 
acordat de cea de-a Vil-a 
Conferință, în cadrul Plenarei 
a fost adoptat și Statutul 
U.A.S.R. — care consacră ca
racterul asociațiilor studențești 

activitate 
Comunist

ACTIVITĂȚII DV

. 4 i v. . uruviuilltiu, UI- 
vieții universitare, 
firesc festivitatea 
cursurilor. Plenara 
U.A.S.R — desfă- 
sfîrșitu! săptămînii 
București — a pri-

:e ale 
dînd 
iderii 
Liului 
i la 
e în : _____

■ tocmai în acest sens o 
. dezbatere cu privire la 
ilățile în care asociațiile 
r desfășura activitatea.
'an Vasilescu : în Plenara 
ului U.A.S.R. s-a acre- 
ieea că asociațiile dispun 
meroase resurse, ncvalo- 

încă pe deplin, dar care, 
'te în toate colectivele 
ești, se anunță deosebit 
inițătoare. Ce perspective 

• .urează în acest sens ?
m Ștefănescu : Cred că 
jarte important să subli- 
aptul că după Conferința 
a a U.A.S.R. — care a 
t incontestabil o analiză 
■xă și a stabilit întreaga 
nentare principială a ro
și atribuțiilor ce revin 
iilor tocmai în funcție de 
ile existente în viața 
sitară — a început o largă 
-jte de adoptare a măsu- 

. oncrete pentru anul uni- 
r 1969-1970. Aș vrea să 
nez _ contribuția activiș- 
2omitetului Executiv al 
3., a ceior peste 1500 
dre de asociație pre- 
"n. vara aceasta în Ta- 
e instruire de la Izvorul 

ului, unde practic a func- 
sediul nostru, a unui 
imăr de studenți la ela- 

.nor documente în care 
oncretizate obiectivele 
le stabilite la cea de-a 
inferință. Astfel, am pu- 
'nta Plenarei — spre dez- 
i aprobare — Programul 
vitate al Comitetului 

' al U.ArS.K., Regula- 
privind activitatea ști- 
a studenților, Regula-

Interviul nostru cu
TRAIAN ȘTEFĂNESCU

secretar
'al Comitetului Central

al U.T.C.,
președintele Consiliului U.A.S.R.

măr de reglementări care de
rivă din adoptarea Statutului 
U.A.S.R. și se referă la 
alegerile organelor de condu
cere, primiri de membri în 
asociațiile studențești, elabo
rarea recomandărilor pentru 
primirea în partid, cotizații. De

ca formă specifică de 
a Uniunii Tineretului 
în mfcdiul universitar.

A._ V : După cum se 
realizate premisele __ ____
torice care să permită desfășu
rarea unei activități efective 
încă din primele zile ale anului 
universitar.

T. $ : Aprecierea prezentată 
în raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea 
și anume că „..în învățămintul 
superior hotăritoare pentru pe
rioada următoare este munca 
organizatorică, practică, de con
cretizare a măsurilor stabilite

SPIRITUL
vede, sînt 
organiza-

Interviu realizat de 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

TINERETUL si CULTURA

DE DESCHIDERE

t

Al CERCITĂBII
ISTORICE

’ istoria . na- 
unei

I. 
ut

4 să 
pentru că ana.-Ie

vecine nu cuprind sufici-

Inter- 
țională e. , 
științe de s. 
nicarii români 
cizau că sînt înde, 
și pentru că 
lor 
ente știri despre români, lacu
nelor adăugîndu-li-se. adesea, 
inexactitățile. Cu scriitorii de 
letopisețe, începe șirul celor ce 
vor porni ]a munca de cucerire 
treptată a necunoscutului, prin 
descoperiri de izvoare și edifi
carea, cu ajutorul lor, a unei 
istorii naționale. N-au lipsit 
punctele de vedere opuse, opi
nii divergente și trebuie spus 
că tocmai această lipsă de una
nimitate a concluziilor a dus 
la progresul cercetărilor prin 
înlocuirea unei ipoteze vechi cu

con- 
Cro- 
pre- 
scrie 
țâri-

i

II

TOVARĂȘE MINISTRU ?

Publicul— 
marele 
cunoscut 
necunoscut

-i-

De vorbă cu ing. ALEXANDRU BOABĂ,
ministrul industriei chimice

Tovarășe ministru, pentru că mîine încep cursurile universitare, vom ignora puțin schemele 
su

ni
TAZI (1 OCTOMBRIE) 

-URUL OREI 12,00, 
'URILE NOASTRE DE 

. D Șl TELEVIZIUNE 
TRANSMITE, TN Dl- 

, MITINGUL CE VA 
t LOC ÎN CAPITALĂ, 

OCAZIA DESCHI- 
I NOULUI AN UNI- 
ilTAR 1969—1970.

Cunosc undeva o sală de seminar. Răspundea la un nume 
mai mult decît inexpresiv — Sala nr. 7. Și, totuși, mi-o amintesc 
cu tainică emoție la fiecare început de an universitar. Inven
tarul ei era modest : cîteva bănci, o tablă mereu persecutată 
de „rezervele" de spirit ale vreunuia dintre colegi, o masă 
simplă de după care — în timpul confruntărilor polemice — 
asistența își trăda îngrijorarea de a nu putea stăpîni spiritele 
ori de a nu putea urmări ideile pe toată durata înălțimii lor. 
ăl-am îndreptat întotdeauna spre această sală, situată in apro
pierea amfiteatrului „Bălcescu", nu sub imperativele sentințelor 
de orar, ci chemat de interesul datorat argumentelor — citeo- 
dată scinteietoare — ale unora dintre colegii mei, cit și de ti
mida uimire de a descoperi perseverențele citorva dintre ei în 
rostirea cu ochii închiși a frazelor notate cu grijă la vreun 
curs fără istorie.

în acei ani de început ai studenției mele, universitatea se 
afla într-un proces lent de înălțare spre sine însăși : se renunța, 
de pildă, treptat la deformări brutale ale operei sacre a lui 
Eminescu, deformări produse cu un curaj ce ar fi trebuit să 
inspăimînte ; se audiau cursurile "echilibrate și adinei ale pro
fesorului Vianu (de la care nu toți tinerii selectați p.entru ca
rieră universitară știau că trebuie să învețe) ; rezonau amplu 
in conștiințe expunerile marelui Călinescu, întotdeauna impre
vizibile, purtindu-te prin teritorii literare ce ți se revelau 
aproape doar ea să-ți sugereze depărtările lor (inaccesibile pen
tru o comodă atitudine spirituală). ,

Am consemnat; deci, an de an, procesul, nu pe de-a-ntregul 
încheiat, al înălțării Universității spre sine însăși, proces diri-

de NICOLAE DRAGOȘ
(Continuare în pag. a Il-a)

SORIN DELEANU 
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a IV-a)

prestabilite ale interviului de ziar, formulînd astfel prima întrebare : ce loc ocupă instrucția 
perioară în profilul slujitorului industriei pe care o conduceți ?

— Alături de celelalte ramuri industriale, ramura industriei chimice solicită permanent, și 
ce în ce mai mult, ingineri, oameni cu o pregătire mereu mai bună, mai modernă. Nu mai 
parte decît în aceste zile, au trecut pragul profesiei peste 900 de absolvenți ai facultăților 
specialitate.

— Se poate oare observe, la noile promoții de ingineri, o creștere a volumului de cunoștințe 
profesionale ? Este facultatea de specialitate în pas cu efervescența pe care o cunoaște industria 
noastră chimică ?

— Cred că se poate răspunde : 
da 1 Industria chimică a primit 
promoții de ingineri care prin 
stagiul din ce în ce mai redus, 
de acomodare la cerințele pro
ducției, de integrare profesiona
lă într-o perioadă mai scurtă, ne 
fac să apreciem eforturile școlii 
noastre superioare pentru reali
zarea acestui important dezide
rat : școala în slujba producției 
moderne. In același timp, pot să 
vă asigur, că industria noastră 
oferă studen|ilor posibilități pen
tru efectuarea, la un nivel supe* 
rior, a practicii de producție, ca 
și, ulterior, pentru afirmarea ta
lentului și pasiunii lor profesio
nale.

— După cîte știm, ați fost nu
mit în conducerea acestui minis
ter în această primăvară, după 
ce, în urmă cu patru ani, ați 
ocupat postul de adjunct al mi
nistrului. S-au întîmplat, în a- 
ceastă perioadă, schimbări esen
țiale' în industria chimiei ?

— Răspunsul e ușor de ghicit

din 
de
da

Directivele Congresului al X-lea 
sînt, în acest sens, edificatoare. 
Ca specialist, pot afirma că 
schimbările din domeniul chi-

Convorbire consemnată de 
VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

în ziarul de azi
PUBLICUL — MARELE CUNOSCUT NECUNOSCUT PAG. 2

în continuarea articolului cu același titlu publicat în această pa
gină, dăm cuvîntul, în pagina a doua a ziarului, tovarășilor Ovldiu 
Bădina, doctor în filozofie, directorul Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, și Grigore Smeu, cercetător principal la In
stitutul de filozofie. Urmărind să publicăm, în continuare, și alte 
răspunsuri, nu putem trece peste posibilitatea unor noi întrebări, 
deja mai aproape de fondul real al problemei, sugerate chiar de 
opiniile pertinente ale celor doi interlocutori..

Amănunte tn pag. 3

ORA PROIECTELOR ORGANIZATORICE

O IMAGINE IDEA- 
LA!

CASA TEHNICII — UN PALAT ? PAG. 3

Ce este — sau, mal exact, ce ar trebui să fie — „fehnic-clubul", 
această casă a tehnicii pentru tineret ? Cel mai adesea, cei însărci
nați să se ocupe de organizarea lui II văd — justlflcîndu-șl astfel 
actualele lacune din activitatea lor — într-o, obligatorie, Ipostază 
monumentală, cu multe î®săperi, cu laboratoare șl ateliere ultra
moderne, cu depozite de materiale etc. Perfect l Dar pînă atunci t

ci anchetă prin cadrele de conducere din tnvățămîntul nostru su
perior, privitoare la noile planuri de învățămînt care intră în vi
goare începînd cu această toamnă, la inițiativele care se prefigurea
ză, la ceea ce va urma, in mod practic, după festivitatea deschiderii 
cursurilor universitare.

PAG. 4

Publicul nu este o noțiune 
abstractă. Publicul este format din 
milioanele de constructori ai so
cialismului, oameni cărora orîn- 
duirea noastră le , asigură și le 
perfecționează condițiile deplinei 
afirmări, în folosul dezvoltării 
neîntrerupte a tuturor sectoare
lor de activitate și al lor. Ar fi 
neștiințific să vorbim de dezvol- 

I tare, de progres, ignorînd facul- 
I tățile civice și spirituale ale celor 
I ' care participă la făurirea pro- 
■ greșului. Ar fi neștiințific să nu 

luăm în considerare, cînd vor
bim de progres, de progresul so
cietății noastre socialiste, să nu 
avem în vedere, să nu încercăm 
a determina multilateralitatea 
virtuților spre care năzuim și pe 
care le cultivăm. In făurirea omu
lui pe care fiecare îl visează, por
nim de la cunoașterea realității 
lumii contemporane, de la sesi
zarea sensului evoluției tuturor 
valorilor.

In aprecierea acumulării va
lorilor există încă destule aproxi
mații. Pe scară largă, acumula
rea activă, profund înțelegătoare, 
conduce la ideea publicului re
ceptor. între altele, receptor de 
valori artistice, de valori umane 
întruchipate (într-un fel sau altul) 
în opere de artă. Așadar, ce știm 
despre public — nu numai spre 
mai buna tuturor informare dar 
pentru a ști mai exact, științific 
exact, pe ce căi valorile au șansa 
maximă de a intra în proccstll 
viu de asimilare ori respingere. 
Ce știu profesioniștii sociologiei 
despre public ? Ce cred creatorii 
despre public ? Ce știe și ce 
crede publicul despre el însuși ? 
Iată întrebări la care nu vrem 
să confecționăm răspunsuri și în 
jurul cărora toți cei citați sînt 
interesați să mediteze, să încerce 
formularea măcar a cîte unei 
părți de răspuns, știut fiind că 
adevărul, întrucît nu e însumare 
cantitativă, se relevă prin natura 
interogației, aceasta din ce, în 
ce mai aproape de adevărul cău
tat. Așadar, iată prima serie de 
întrebări, generale, avînd ca prin
cipal scop obținerea unor răs-< 
punsuri care să ne permită apro
pierea, treptată, de acele între
bări în a căror natură se va fi 
întrezărind, cu mai multă clari
tate, conturul real al publicului 
de artă :

c. stAnescu

(Continuare în pag. a 11-a)



Știați că liniarele, acuarelele, plastilina, 
caietele, coperțile de vinilin, articolele necesare 

activității sportive in școli etc. — sint 
materiale deficitare?

ideile preconcepute

...cel puțin așa pretind conducătorii întreprinderilor 
comerciale din Baia Mare și Sighetul Marmației

C.L. I.C.R.M., I.C.R.T.I. — sînt inițialele unor instituții și întreprinderi din Baia Mare care dau 
bătaie de cap școlilor, școlarilor, deci și părinților. Dialogurile, în incinta lor, se poartă cam așa: 
,Dați-mi, vă rog, două caiete pentru geometrie, unul pentru biologie, 5 coperți din vinilin pentru 
cărți, și...“. „Nu avem!". „Bine, dar ne sînt cerute la școală!". „N-avem ce vă face. Nu sînt nici 
la Centrul de librării". Sau : „Vă rog, o pereche de ghete de baschet pentru băieți". „Nu avem". 
„Dar pentru fetițe?" „Nici". „Dați-mi atunci o pereche de teniși nr. 2O‘/2“. „Nu mai insistați, nu 
avem nimic din ceea ce vă interesează",

Și dialoguri de acest fel se poartă, in fiecare zi, in librăriile și la magazinele cu articole spor
tive din Baia Mare. Tovarășul Iosif Conca, directorul Centrului de librării Baia Mare, ne infor
mează că. și în acest început de an școlar, I.C.R.M. nu s-a achitat de obligațiile ce-i revin conform 
contractelor încheiate. Comenzile făcute nu au fost onorate la unele articole nici măcar în pro
porție de 50 Ia sută. Speram — trebuie s-o măr

turisim — ca astfel de neajun
suri să intilnim numai la Baia 
Marc, unde anul acesta au fost 
înființate noi școli și unde, 
probabil, nu s-a prevăzut nece
sarul de rechizite școlare. Dar, 
iată că și Ia Sighetul Marma- 
ției — ne informează șeful ra
ionului papetărie din cadrul 
Librăriei centrale — este exact 
aceeași situație : „Ce anume ne 
lipsește ? Ne lipsesc caiete pen
tru geometrie, biologie și mu
zică, raportoare, liniare, șa
bloane, hîrtie, acuarele, plasti
lină, pastă pentru lipit etc., 
etc.". Comentariile sînt de pri
sos. Argumentul I.C.R.M. e, însă, 
categoric : materialele amintite 
sînt materiale deficitare. Oare 
chiar așa să fie ? Oare și uni
formele școlare și articole spor
tive necesare activității sportive 
în școli să fie tot materiale de
ficitare Sau deficitară e în
treprinderea comercială respec
tivă în ceea ce privește respec
tarea obligațiilor sale ?

V. MOINEAGU

C aIendar

40 de ani de la apariția ziarului

(Urmare din pag. I)

1) Știm ce eforturi se fac azi — investiții materiale și spiri
tuale — pentru formarea unui public de artă avansat, în stare 
să identifice, acolo unde și cînd e cazul valoarea adevărată. Toate 
acestea constituie premise excelente, condiții de care un public 
românesc de artă n-a dispus niciodată.

Este publicul pe care îl pregătim egal cu publicul pe care îl 
invocăm ? între publicul pe care îl presupunem format de ceea 
ce știm că i se oferă și publicul real despre care nu știm încă 
ce și cum a acumulat, pe care îl preferăm, pe care îl invocăm ?

2) . Psihologia și sociologia publicului pot fi științific determi
nate ? Sînt în măsură mînuitorii instrumentelor și metodelor știin
țifice să ne facă să auzim „glasul" publicului pe care, ce-i drept, 
îl invocă nenumărați autori dar în numele căruia, adesea, vorbesc 
tot atîtea țeluri, interese cîți sînt cei care îl invocă ? Ce se poate 
spune cu maximum de exactitate despre strucutura opiniei publice 
literare din România de azi ?

3) . Iată un fapt pe larg și de nenumărate ori comentat: Citi 
torii cumpără cărți din librării, și librarii spun că le cumpără pe 
cele bune. Melomanii nu ne lipsesc, cumpărătorii operelor plas
tice de asemenea.

Achiziția în materie de artă este simptomul prețuirii reale sau 
poate indica și satisfacerea unei simple curiozități ? Cum deose
bim aceste două atitudini, cum pot fi identificate, pînă la cunoaș
terea cît mai exactă a procentului reprezentanților fiecărei 
tudini ? pe studii operative — științifice — se întreprind 
se pot întreprinde în acest scop ?

4) . Ce loc ocupă statistica în sociologia publicului ?
5) . Critica de artă are datoria de a forma un public cît 

aproape de cel ideal. Critica știe — cînd știe! — ce dorește ea 
să fie acest cititor (spectator, auditor etc), și încearcă să-i trans
mită acestuia ideile și judecățile sale nu prin impunere dar prin 
demonstrație convingătoare și nu pentru ca cititorul să semene 
cu criticul care-l instruiește ci pentru a-l face să judece el însuși, 
să reacționeze cu propriile simțuri, cu propriile judecăți.

Cine verifică rezultatele acestei pedagogii a criticii, cum se 
cunosc efectele ei asupra publicului ?

6) . Intr-un roman de azi se descrie cu pătrundere psihosocio
logică reacția publicului la un spectacol sportiv. Autorul ne lasă 
a înțelege că fiecare ins din mulțime, stimulat de ceea ce vedea, 
își acorda sieși propriul său spectacol participînd nu la valoarea 
spectacolului respectiv ci la propriile sale „răfuieli". Reală, pen
tru adevărul psihologic al acelei împrejurări, nu era încleștarea 
sportivă de pe ring ci teribila declanșare a luptelor fiecăruia 
dintre spectatori cu niște adversari imaginari.

în respingerea ori acceptarea unei creații există oare împre
jurări similare cu aceasta ? Sociologia poate determina gradul 
de intervenție, în procesul receptării, al unor asemenea identifi
cări sau substituiri ? Este vorba, pe de altă parte, în asemenea 
cazuri de o reală selectare și insușire a valorii artistice sau de 
criterii ce o depășesc ? S-ar putea cunoaște proporția celor care 
.consumă" producția artistică în acest fel ?

ati- 
sau

mai

„TlNĂRUL MUNCITOR

Jk

GRIGORE SMEU
Cercetător principal la Institutul de filozofie

în urmă cu 40 de ani, la înce
putul lunii octombrie 1929, apă
rea la București primul număr 
al ziarului „Tinărul muncitor11, 
organ central al Secțiunilor de 
tineret de pe lingă sindicatele 
Unitare. Apariția acestei publi
cații se află în strînsă legătură 
cu crearea, în cursul anului 
1928, mai întîi la București, Plo
iești, Brașov, Timișoara, și apoi 
în celelalte orașe din țară, a 
primelor secțiuni ale tineretului 
muncitor de pe lingă sindicate
le unitare.

Create în scopul sprijinirii ac
tivității ilegale a Uniunii Ti
neretului Comunist, secțiunile 
de tineret au folosit, o vreme, 
ca mijloc de educație si pro
pagandă, coloanele gazetei „Tî- 
nărul luptător", apărută la 
București la 23 februarie 1929. 
Gazeta, care devenise o tribună 
a luptei tineretului muncitor 
împotriva exploatării capitalis
te și a monopolurilor străine, 
și-a întrerupt, însă, după cîte
va numere apariția, redactorii 
săi fiind arestați și condamnați 
la închisoare.

Cu toate greutățile legate de ac
tivitatea ilegală pe care era ne
voită să o desfășoare organizația 
comunistă de tineret, un grup 
de tineri reușesc să editeze, în 
toamna aceluiași an, la tipo
grafia „Rampa", din str. Const. 
Miile nr. 7, primul număr al 
ziarului „Tinărul muncitor". în- 
cepînd din decembrie 1929, zia
rul ap.are cu un conținut aproa
pe identic șl în limba maghiară, 
sub titlul „Ifjumuncâs".

LECȚIA
(Urmare din pag. I)

jat cu mereu mai autentică răspundere, ale cărui consecințe 
se intenționa, în mod firesc, a fi promoții de absolvenți cu un 
remarcabil orizont cultural, cu o exemplară etică a profesiei. 
Iar consecințele se aflau în nemijlocită dependență de cali
tatea intelectuală și pedagogică a profesorului, chemat să re
stabilească o perfectă continuitate spirituală cu cei ce au ilus
trat expresiv învățămintul nostru superior.

Fiecare eveniment poartă cu sine datele unei evocări, este o 
prefață destinată timpului- între evenimente așezăm cu emoție 
pe acela al deschiderii anului universitar — momentul inițial 
al unui posibil univers al culturii.

Azi, prin politica partidului în domeniul învățămintulul, prin 
vigoarea cu care se militează pentru învățămînt științifid; pen
tru înlăturarea subiectivismului și arbitrariului dintr-un teri
toriu ce nu-și poate reclama aproximațiile. Universitatea a 
devenit o instituție de prestigiu national in care raportul din
tre tineret și cultură nu este doar o simplă aspirație și, din ce 
în ce mai adine, o realitate.

îmi îngădui să cred că împlinirilor remarcabile ale Universi
tății li se va adăuga și aceea de a se consemna începutul cursu
rilor prin memorabile „Lecții de deschidere" cu care, altă dată, 
un Iorga sau Densusianu, un Pârvan sau Călinescu își îndem
nau discipolii la meditație și muncă intelectuală. Ar fi un act 
intelectual de elevată valoare, clădit pe soclul solid a| unei 
prestigioase tradiții.

Cei ce astăzi constituie lumea dinamică, febrilă a amfitea- 
trelor, ar avea un temei superior să-și amintească de dascălii 
lor cu inaltă stimă, să-și evoce profesorii cu emoția cu care 
Ion Barbu „rememora" pentru peste timp imaginea profeso
rului său, G. Țițeica : „între facultate, unde cursul său de 
geometrie analitică curge ca un rîu de claritate, ale cărui ape 
nu le poți vedea de două ori (cu fiecare an, cursul căpăta o 
altă față) ; între cele două reviste și munca sa de savant (care 
în 1914 se inchidea în 51 memorii), viața acestui om trece, spre 
deosebire de a noastră, pe lîngă frămîntări, egală și exemplară.

Totuși cred a ști, această neîngăduință față de sine nu se 
datorește unui spirit abstract și îndepărtat. E o atitudine izvorîtă 
dintr-un simțămînt înalt : sobrietatea Și înțelepciunea care 
cruță truda materiei și lasă spiritului, numai, vrednicia unei 
statornice veghi. (...) Am avut curiozitatea să gust, într-o atitu
dine de așteptare, lecțiile profesorului Țițeica. Le-am cunoscut 
ca niște clare bătălii. Sub fața aceasta, mai ales, le iubesc. în
semnătatea acestor lecții nu-ți îngăduie însă o prea lungă pa
sivitate. Scoți repede hîrtia, creionul și intri în bătălie. Atunci 
simți lîngă tine o mină sigură de neîntrecut combatant. Aci 
îndepărtează fierul cu care inerția somnolenței voia să te în
tunece : dincolo arată o potecă sigură în spatele taberei de în
tuneric : îți încheie armura slăbită de lovituri și din izbîndă, 
în izbîndă. te conduce în cortul bogățiilor lui Darius : dia
mantele proprietăților geometrice, tăiate după tetraedru, cub, 
octaedru, icosaedru".

în editorialul primului său nu
măr. „Tînărul muncitor", rele- 
vînd înrăutățirea situației so- 
cial-economice a maselor mun
citoare și a tineretului în speci
al, subliniază necesitatea unei 
participări intense a tinerilor 
din fabrici și de pe ogoare, ală
turi de întreaga clasă munci
toare, la lupta revoluționară, 
împotriva exploatării și asupri
rii.

Redactorii și colaboratorii 
ziarului, tineri muncitori și in
telectuali rămași anonimi pînă 
în zilele noastre, au desfășurat, 
în pofida condițiilor grele de i- 
legalitate, o neobosită activitate 
publicistică de educație și pro
pagandă, demascînd cu curaj și 
fermitate exploatarea capitalis
tă, condițiile grele de muncă și 
viață ale tinerei generații, pre
gătirile pentru războiul antiso- 
vietic i în coloanele ziarului au 
apărut cu regularitate infor
mări asupra activității secțiu
nilor de tineret de pe lîngă sin
dicatele unitare, materiale refe
ritoare la viața de organizație 
a U.T.C. și la mișcarea comu
nistă internațională de tineret.

Prin problematica abordată, 
prin rolul activ pe care I-a avut 
în întărirea și dezvoltarea miș
cării de tineret din țara noas
tră. „Tînărul muncitor" ocupă 
un loc important în istoria pre
sei militante din România.

C. PETCULESCU

Un prieten al nostru

Pentru paginatorul ze
țar Nicolae Zgubea ziua 
de ieri, 30 septembrie, a 
însemnat aniversarea a 25 
de ani de cînd lucrează 
la și pentru ziarul nostru, 
îndrăgit și apreciat de re
dactorii acestei publica
ții, el a devenit pentru 
noi o prezență familiară, 
un prieten vechi de care 
se leagă nemijlocit munca 
noastră zilnică. Ii dorim 
cu toții sănătate multă, 
fericire lui și familiei 
sale, ani mulți în mijlo
cul nostru!

A&ioiOTj

CONFUZIE... Lucrătorii postului 
de miliție din Cherechiu, județul 
Bihor, au prins pe Matyi Bela, din 
Albiș, în timp ce transporta spre 
casă, cu căruța, 640 kg știuleți po
rumb furat de pe tarlaua C.A.P. 
Albiș. De reținut că tînărul M. B., 
membru al C.A.P. Albiș, a efectuat 
în acest an numai 46 zile muncă ! 
Și iată-1 acum încercînd să „recu
pereze", confundînd avutul gospo
dăriei cu gospodăria personală...

PROFESOARA DE OCAZIE. Tă- 
gîrță Ilinca, 19 ani, din comuna 
Bragadiru, de profesie dactilogra
fă, dar fără ocupație, se îndelet
nicea cu furturi din diferite case 
Recent, dîndu-se drept profesoară, 
ea a reușit să fie primită în gazdă 
de Hodivoianu Stanca și Udrea 
Floarea, din comuna Toporu (Te
leorman), ale căror locuințe le-a 
jefuit în lipsa acestora, după care 
a dispărut. „Profesoara" de ocazie 
a fost, însă, prinsă de organele 
de miliție. Acum, învață ea însăși 
cum să se poarte...

ATENȚIE PĂRINȚI î In ultimele 
zile, mai mulți minori au fost 
victimele unor grave accidente de 
circulație. Astfel, Radulescu Vir
ginia (7 ani) din Turnu Măgurele, 
traversînd prin spatele unui trac
tor care circula pe strada Liber
tății, a fost surprinsă de autobas
culanta 31—Tr.—899, care venea 
din sens opus și accidentată mor
tal. Zarafu Maria (2 ani), din 
comuna Oarja, în timp ce traverr 
sa, nesupravegheată, șoseaua Bu
curești—Pitești, a fost lovită de 
autobasculanta 31—PH—7009 și a
murit pe loc. Cazurile relatate 
sînt un serios prilej de reflecție și 
pentru părinți, în a căror grijă 
cade supravegherea și educația ce
tățenească a minorilor.

I
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OVIDIU BĂDINA
Doctor în filozofie, conferențiar universitar, directorul Centrului de cercetări pentru problemele 

tineretului

Tribună a opiniilor sau instanță

producătoare de sentințe?

(
Discutăm despre publicul de 
artă. Dar oare este suficient de 
clar termenul „public" ? Există 
el în toate limbile popoarelor 

de pe planeta noastră r Greu de 
dat un răspuns afirmativ. Dacă 
am face apel Ia unele instru-

1 mente de lucru, cum sînt dic
ționarele și enciclopediile, am 
putea constata că definițiile date 
sînt destul de apropiate. în „The 
Concise Oxford Dictionary ol 
Current Dictionary" găsim : „Pu
blic — oameni luați ca un în
treg"; în „Petit Larousse : „Popor 
în general"; „Număr mai mult 
sau mai- puțin considerabil de 
persoane reunite" ; în „Dicționa
rul limbii române moderne" și în 

(„Dicționarul limbii române lite
rare contemporane" : „colectivi
tate mare de oameni; mulțime, 
lume; (prin restricție) totalitatea 
persoanelor care asistă la un 
spectacol, la o conferință etc." 

De la aceste elemente de bază 
să trecem la publicul de artă.

Știm oare ce este el ? Cum îl 
pregătim ? Este publicul pe care 
ne străduim să-l formăm același 
cu publicul pe care-l invocăm ?

1 lrș acest domeniu se lucrează cu 
| multe necunoscute. Cert este un I lucru : că publicul de artă este I o categorie socială foarte etero- F genă dacă avem în vedere gra- 
U dul de instruire, nivelul cultural, 

gustul artistic etc. în societatea 
contemporană se fac — direct 
sau indirect — multe investiții 
pentru lărgirea orizontului cul
tural-artistic al membrilor comu
nității sociale și, prin aceasta, im- I plicit pentru formarea a ceea ce 
numim public de artă. Investi
țiile materiale și spirituale sînt 
premise necesare și obligatorii 
pentru a crea condiții care să 
permită realizarea multilaterală a S personalității indiferent că este 
vorba de creator sau consuma
tor de artă; numai acestea nu 

«sînt însă suficiente. Trebuie găsit 
și creat cadrul care să favori
zeze cea mai bună participare a 

. individului nu numai la „con- I suinul" de artă, de cultură, ci și 
■ la organizarea acestui proces; cu 
I alte cuvinte, individul — ele- 
I ment indisolubil a ceea ce este 
S socotit public — trebuie integrat 
| procesului real. Or, aceasta pre- E supune cunoaștere științifică a 
| fenomenului pentru a acționa L concret.
| Este publicul pe care-l pregă

tim egal cu publicul pe care-l 
‘ invocăm ? Da și nu. Publicul in
vocat de multe ori este cel pe 
care-l observăm reacționînd, iai 
reacțiile sale reflectă un mod de 
înțelegere, care, bineînțeles, este 
în strînsă dependență de gradul 
de pregătire. Dar pot fi toți 
oamenii pregătiți la fel ? Pot ei 
reacționa în același timp în ace
lași mod ? Nu. 
ar însemna că 
mare sărăcie în 
bilitatea umană, 
că publicul pe
nu este totdeauna același cu pu
blicul pe care-l pregătim.

5

Dacă ar fi așa. 
s-a ajuns la o 
gustul și sensi- 
Iată de ce cred 
care-l invocăm

Rolul creatorului de cultură, 
al organizatorului și al criticului, 
care au menirea să apropie va
lorile de masele de consumatori, 
este deosebit de important. Mo
dalitățile de creație sînt multiple, 
alegerea lor fiind hotărită de 
creatorul de artă. Realizările pot 
și trebuie să fie diferite. Gradul 
și măsura în care o operă este 
înțeleasă pot fi și ele diferite. 
Acestea depind de cel puțin doi 
factori: 1) modul de realizare, 
capacitatea de a se face înțe
leasă, de a crea stări sufletești, 
sentimente și 2) nivelul de pre
gătire și capacitatea de înțelegere 
a operei de către public.

Intr-un anumit context o operă 
de cultură, realizată în forme ce 
nu se încadrează perfect în e- 
pocă, în condițiile unui public 
insuficient pregătit (și, de ce să 
nu recunoaștem, acesta mai 
există !) poate duce la o ruptură 
a legăturii ce se înfiripase între 
aceasta și publicul căreia i se 
adresează.

Aici, criticii și organizatorii de 
manifestări cultural-artistice pot 
avea un rol hotărîtor : pot apro
pia sau îndepărta publicul de 
ceea ce-i este destinat. Sînt cazuri 
cînd nepriceperea determină o 
asemenea stare, dar pot fi și in
tenții nedeclarate. Șt una și cea
laltă situație sînt de nedorit, cu 
atît mai mult de nedorit cu cît 
în aceste cazuri o idee personală, 
care poate reprezenta un interes 
personal, poate să fie prezentată 
ca fiind 
acest caz 
un ^act 
nificație 
ceptăm 
diferențieri 
vește gradul de instruire, gustu-

dorința publicului. în 
avem de-a face și cu 
de o anume sem- 
morală. Dacă ac- 

că publicul prezintă 
i în ceea ce po

1
iată o întrebare care consti

tuie, în fond, o observație foarte 
exactă și adecvată. Pentru că, 
într-adevăr, categorii întinse ale 
publicului pe care îl pregătim 
se distanțează — adeseori îngri
jorător — sub raportul calității 
educației estetice — de publicul 
pe care ne place să-l invocăm. 
Ani de zile, ani mulți — de ce 
să n-p recunoaștem ? -— sute de 
mii de tineri au fost îndopați 
cu concursuri gen „Iubiți car
tea" care practicau o educație 
estetică adesea deformată și su
perficială. Se alcătuiau comisii, 
de cele mai multe ori improvi
zate în grabă din examinatori 
care ar fi trebuit ei înșiși să 
se educe substanțial sub raport 
estetic, și se trecea la „asculta
rea" concurenților. Am asistat de 
nenumărate ori la astfel de con
cursuri și aproape invariabil ele 
schematizau și conceptualizau 
într-un mod exasperant opera 
literară discutată. Se împingea 
adînc în umbră sau pur și sim
plu se ignora tocmai esențialul : 
specificul artistic al operei res
pective, măiestria și originalita
tea ei de ansamblu. Personajele 
literare discutate deveneau niște 
tipare seci și opera era secătuită 

rile și capacitatea de receptare, 
de ce n-am putea crede că ace
leași diferențieri pot exista și în 
rîndul criticilor și organizatori
lor ? Sociologia și psihologia pot 
furniza instrumente de depistare 
a unor tendințe și mutații nu nu
mai în rîndul publicului, ci și în 
cel al creatorilor etc. Datele ob
ținute pot constitui material de 
reflecție atît pentru creatori, cît 
și pentru organele de decizie, 
cele care pot da și achita co
menzi. Din investigațiile făcute 
de noi rezultă că tînărul, cel 
care formează categoria cea mai 
mobilă a populației patriei noas
tre, categorie ce se află în plină 
formare ca om și cetățean, dar 
și chiar din calitatea sa de con
sumator de artă și cultură, reiese 
că el este însetat de valori cul
turale, dar vrea să le primească 
în forme adecvate etapei, vîrstei 
și capacității lui de înțelegere. 
Mijloacele de transmitere a idei
lor despre artă și cultură, a opi
niilor specialiștilor, dar și ale 
publicului — cu alte cuvinte și 
presa — el ar dori să fie tri- 
buriă și nu tribunal, adică să 
dea cît mai multe analize la 
obiect, cu temeinice argumente, 
care să convingă, și nu sentințe 
insuficient de convingătoare, cum 
se mai întîmplă uneori.

Nu este vorba — în cazul ca
tegoriilor tineretului — de a pre
fera o problematică în afara e- 
tapei dezvoltării societății noas
tre; nu este vorba nici de pre
tenția coborîrii nivelului artistio 
al operei și nici de ocolirea pro
blemelor reale de către creator 
ci de găsirea unor forme, moda
lități care să 
integral ideile 
tele pe care 
simte îndreptățit 
mită, însă, ținînd 
căruia i se adresează. Formele 
adecvate nu înseamnă, încă o 
dată, coborârea nivelului proble
maticii și nici al realizării artis
tice. Adevăratul artist este însă 
capabil să găsească această uni
tate care-l ține în permanență 
legat de cei cărora li se adre
sează. Numai în acest caz cei 
care creează și cei care ajută în
țelegerea adevăratei opere se re
alizează pe ei și fac o muncă 
cu depline valențe contemporane. 
Este vorba de găsirea elementu
lui comun care realizează fuziu
nea creator-consumator de artă, 
de acele elemente reale, comune 
tuturor părților interesate, ale 
unui proces complex, dar unitar. 

poată reda 
și sentimen- 
creatorul se
să le trans- 

seama de cel

de funcționalitatea ei. Din păca
te, astfel de concursuri n-au dis
părut cu totul. Ani de zile — 
îndeosebi în rîndurile tineretu
lui — educația literară a fost 
deformată prin unilateralizare, 
punîndu-se accent aproape ex
clusiv pe coordonatele extraes- 
tetice ale operei de artă dar 
ignorîndu-se unitatea lor orga
nică, intimă, cu cele estetice.

Orice investigare sociologică 
presupune aruncarea peste bord 
a ideilor preconcepute, a ima
ginilor idilizante, a acelei spe
ranțe sîcîitoare — care aici 
n-are ce căuta — că trebuie 
să găsesc în realitate, ceea ce aș 
dori să găsesc. Să pornim cu 
toată rigoarea de la ceea ce 
este pentru a putea ajunge, în 
cunoștință de cauză, la ceea ce 
dorim cu ardoare să fie. Aș mai 
aminti, în această ordine de 
idei, încă cîteva stări de lucruri, 
semnificative pentru modul de
ficitar cum s-a făcut și se face 
încă educația artistică a unor 
categorii ale publicului. Se știe 
că la ora actuală aproape toate 
comunele și satele din țara noas
tră posedă aparate de filmat. 
Dar .orea adeseori se trimit la 
țară filmele periferice, aventurile 
mediocre și mult prea rar ajung 
acolo . filmele de înaltă ținută 
artistică. De ce să ne amăgim ? 
în conștiința multora dintre cei 
care ar trebui să aibă o mai 
mare responsabilitate pentru e- 
ducația estetică de calitate a pu
blicului sălășluiește nemărturisit, 
tacit, un dispreț domol, binevoi
tor dar tenace: lasă că acolo 
merge și asta, se gîndește.

Si mai îngrijorătoare este con
statarea că, adeseori, în casele 
noi pe care și le construiesc, ță
ranii noștri introduc ca obiecte 
decorative picturi vulgare, dedu- 
zină, cu țigănci și pepeni verzi, 
producții negustorești pe care Ie 
cumpără din bîlciuri și de prin 
ganguri. Și în timp ce-și deco
rează interioarele cu astfel de 
„tablouri", ei vînd cu inima 
ușoară, fără remușcări, pe te 
miri ce, icoanele pe sticlă și 
lemn, aceste capodopere moște
nite de la străbunii lor. Cîți din
tre cei care sînt chemați să facă 
educația artistică a publicului 
rural s-au neliniștit în fața unei 
astfel de situații comparative ?

Firește, există și categorii ale 
publicului unde educația artistică 
are un nivel calitativ ridicat și 
foarte ridicat. Puținele exemple 
pe care le-am dat dintre multe 
altele ce se pot da, pledează, 
deodată, pentru cîteva princi
pii : 1) este ineficace să vorbim 
de public la modul prea gene
ral, ca de o masă omogenă; 2) 
diversele categorii de public tre
buie investigate, în ceea ce pri
vește frecventarea și receptarea 
artei, pornindu-se într-un mod 
cît se poate de riguros de la 
stadiul concret al educației este
tice într-un moment dat. Am 
impresia că o cercetare sociolo
gică mai de amploare a publicu
lui de artă la noi va trebui să 
elucideze, printre primele lu
cruri, tocmai modul defectuos și 
superficial în care s-a desfășurat 
o perioadă îndelungată de timp 
educația estetică a unor catego
rii largi de oameni. Artistul care 
creează ignorînd sau disprețuind 
publicul, este, fără să-și dea 
seama — condamnat să-și iro
sească într-un chip tragic, în gol, 
energia lui spirituală. Evitarea 
unei astfel de situații presupune

AVERTISMENT
Urmînd să publicăm în continuare alte răspunsuri solicitate, nu 

putem trece peste posibilitatea unor noi întrebări, deja mai 
aproape de fondul real al problemei, de data aceasta, însă, 
sugerate chiar de opiniile pertinente ale tovarășilor Ovidiu 
Bădina și Grigore Smeu- In ordine, iată-le :

I.

1. In ce măsură publicul care participă la organizarea mani 
festării de artă este și consumator de artă ?

2. Ce determină mutațiile in gustul publicului de azi ? Ca. 
sînt aceste mutații și ce semnificații au ?

3. Ce nivel socotiți că au mijloacele de transmitere a 
despre artă și cultură ?

4. De ce se întîmplă, uneori, ca ideile despre artă și 
să fie de fapt sentințe, insuficient de convingătoare ?

5. în ce caz (sau cazuri) o idee personală, care poate 
zenta un interes personal, poate să fie prezentată ca dorința pu
blicului ?

cultură

repre-

II. 

1. Acordați o valoare specială educației prin concurs, gen 
„Iubiți Cartea" ?

2. în felul cum este folosită în procesul educativ creația lite
rară, artistică în general, cunoașteți cazuri de unilateralizare, de 
ignorare a unității organice a tuturor elementelor componente 
ale operei de artă ?

3. De ce nu izbutesc răspînditorii filmului la sate să trimită 
acolo, întotdeauna, opere valoroase ?

4. De ce se tolerează schimbul tablourilor de duzină cu 
icoanele pe sticlă și lemn ? Cite cazuri de asemenea „echitabil" 
comerț de artă cunoașteți ?

5. în ce situații (de exemplu, editoriale !) considerați că achi
ziția operei de artă este semn de snobism, de aliniere la o anu
mită modă ?

însă o considerare cît mai rea
listă a publicului, fără false idi- 
lizări și exaltări ditirambice dar 
și fără urmă de neîncredere și 
desconsiderare.

3

lui car 
deci j 
riguroasă 
face însă 
încredere 
nu cons-

După părerea mea, este fals 
să se considere net că achiziția 
în materie de artă este simpto
mul prețuirii reale a unei opere 
anumi.te. Adeseori comentatorii 
se grăbesc să exalte faptul că o 
carte de literatură a dispărut în 
cîteva ore din librării ca pe un 
semn cert al prețuirii valorice a 
creației respective. O astfel de 
apreciere categorică mi se pare 
o greșeală de principiu deoarece 
aprecierea de valoare a unei o- 
pere de artă este un act ulte
rior receptării ei, pe cînd achi
ziția — în numeroase cazur — 
este un act anterior unei 
ceptări aprofundate și sigure, f i
rește, lucrurile trebuie priv ite 
nuanțat de la caz la caz și rfe 
la artă la artă. Referitor la pic-- 
tură, de pildă, achiziția unui ta
blou are loc mai ales după ce 
a fost detectată valoarea lui ar
tistică, în vreme ce cărțile li
terare sînt .cumpărate mai ales 
pentru a fi citite și nu pentru 
că au fost citite. Deci, în 
cazul acesta, prețuirea câr
tii cumpărate se naște cu a- 
devărat, solid, abia după lectura 
ei. Dar cite elemente nu inter
vin în achiziția operelor de artă ? 
Un cititor cumpără cartea unui 
scriitor pe care-l prețuiește di 
alte opere, dar noua 
încă n-o cunoaște și 
poate face o apreciere 
asupra ei. Achiziția o 
dintr-un sentiment de 
în autorul ei, ceea ce 
«tufe încă o apreciere de valoare 
a operei în cauză. Alteori ope
rele de artă sînt achiziționate 
rapid dintr-un snobism al alinie
rii la o anumită modă artistică 
sau pur și simplu dintr-o curio
zitate intelectuală. Astfel că o 
investigare sociologică a achizi
ției operelor de artă poate fi 
semnificativă pentru o mare va
rietate de perspective dar nu 
trebuie să ne grăbim cu apreci
erea că achiziția este un simp
tom al unei prețuiri adecvate 
profunde a unei opere.

4’
fi

Cînd este vorba de șocic 
publicului în domeniul rtet 
rii artei, am rezerve față 
vreun rol deosebit pe care 
putea juca statistica. Firește, s 
tistici complicate, pretențios 
care să impresioneze prin mo
dernitatea lor, se pot întreprind» 
la nesfîrșit, dar aprecierea une 
opere de artă este în multe pri
vințe un unicat, cu o mare va
rietate de coordonate strict in
dividuale. Receptarea operei de 
clanșează emoții artistice can 
strălucesc caleidoscopic de li 
individ la individ și care nu si 
lasă, tocmai din cauza unicități 
și irepetabilității lor, aliniate îi 
sertarele atît de precise și sche 
matizante ale statisticii. Statis 
tica schematizează conceptual 
schematizează la maximum, îi 
vreme ce opera de artă și emo 
ția declanșată în cel ce o re 
ceptează au întotdeauna un cos 
mos subteran vibrant și inefab 
care se refuză oricăror încadra: 
în tipare.

ei
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CE LOC ACORDAȚI TINERETULUI,

MINISTRU?

spor

la ședințele Comitetuluinvitat

formă de

(Urmare din pag. I)

CASA TEHNICII

Tehnic-club • Tehnic-club

agri- 
la ni- 
anului

mai mare 
în cinci- 

actual.

1975, 
in- 

chimi-

recunosc,

de 2,5 
mai mult 

produ- 
în acest 

Volumul nu. Deși 
stau de vorbă 

tineri, mă co 
In mod orga:

vă rugăm, 
concrete, fo 

locul și rolul tineretului în întreprinde 
părere aveți, de pildă, despre prezența se 
U.T.C. ca............................ ...... ‘ ’

TOVARĂȘE

NU TREBUIE SĂ FIE

NEAPĂRAT UN PALAT!
Insistența cu care ne-am ocupat de Tehnic-club ar putea lăsa 

impresia că pledăm pentru centralizarea preocupărilor legate de 
activitățile tehnico-aplicative ale tinerilor în cadrul unei sin
gure case a tehnicii. De fapt însă adevărul este altul. In împre
jurările actuale, cînd pasiunea pentru tehnică stăpînește evident 
masa largă a tineretului, nu ni se pare de loc firesc să i se 
răspundă printr-o singură posibilitate. Motivul pentru care ne-am 
rezumat pînă acum doar la ceea ce este sau ar trebui să fie 
Tehnic-clubul îl constituie faptul că înseși organizațiile U.T.C. 
din Capitală, comitetul municipal U.T.C., au socotit problema 
nu numai rezolvabilă pe această cale dar, într-o proporție 
însemnată, rezolvată chiar.

— Ca
■ dată
oar în 
xistă 
atură, 
erii nu mai sînt interesați’ Și 
u aceasta este realitatea.
Atunci de ce casă și nu case 

le tehnicii pentru tineret ? 
Inii văd impedimentul esen- 
ial pentru înfăptuirea unui 
<semenea deziderat în lipsa 
pațiilor adecvate. Cel mai ade- 
ea, Tehnic-clubul este proiec- 
at în ipostaza sa monumentală: 
n imobil spațios, cu multe în- 
ăperi, cu laboratoare, ateliere, 
opozite de materiale etc. Pe 
le altă parte, ni s-a explicat, 
i'iversitatea direcțiilor tehni- 
o-aplicative impune prezența 
onsecventă la tehnic-cluburi a 

Specialiști cu largi cdnoș- 
8 e domeniu. Este acuzată, 

, cuvinte, și lipsa de in
și atunci unde se gă- 
ția ?

mai simplu, ne spu- 
OSTIN PELINESCU

și cum, ni s-a spus nu 
pe parcursul anchetei, 

zona Tehnic-clubului 
preocupări de această 
în timp ce, în rest, ti-

inor 
i, ' '
:u-
tr' 
ește 

— N 
îeau ing
i prof. EMIL VAS1LESCU, di- 
■ectorul și, respectiv, directo- 
ul adjunct cu problemele de 
■ducație din cadrul Grupului 
colar construcții-montaj. Dis
punem de ateliere, de scule, 
le maiștri. Avem tot ce ne tre
mie. Primim în fiecare an ma
rțialele necesare procesului in- 
tructiv. Am putea oferi condi-
ii ireproșabile pentru crearea 
i desfășurarea activității unor 
cercuri tehnico-aplicative.

Socotim inutilă prezentarea 
n continuare a unei liste cu 
rdresele tuturor școlilor profe
sionale din București, a speci
ficului lor. precum și a ceea ce 

s-ar putea realiza cu sprijinul 
direct al acestora. O dată cu 
eliminarea problemei acute a 
dotării, un cero tehnio existent 
pe lingă o școală profesională 
sau pe lingă o întreprindere 
s-ar bucura și de alte avantaje.

— Nu numai că am găzdui 
cu plăcere un club ale cărui 
preocupări practice să fie pre
dominante, ne afirma directorul 
tehnic al uzinei „Electromag
netica", dar i-am și ajuta pe 
tineri să facă o treabă bună !

— La ce anume vă gîndiți ?
— Nu există încă forme 

suficient de convingătoare prin 
care tinerii să fie atrași către 
o meserie. Lipsa lor de orien
tare se datorează, mai mult, 
superficialității cunoștințelor 
într-un domeniu sau altul. Clu
bul tehnic ar putea reprezenta 
o asemenea formă. Mulți tineri 
ar rămîne atașați uzinei, unii 
s-ar califica și ar continua să 
lucreze la noi.

— Nu se ridică problema 
spațiului ?

— Am putea crea toate con
dițiile. N-ar fi vorba desigur 
de un palat, dar ar fi exact 
ceea ce trebuie : un cerc teh
nic.

— Și cine s-ar ocupa de cerc ?
— Specialiștii uzinei, evident!
— Am desemna, pentru așa 

ceva, ne preciza inginerul șef 
al Uzinei de medicamente — 
București, oameni cu experien
ță, cu 20 de ani de producție, 
capabili nu numai să îndrume 
cum poate fl atacată o creație, 
un studiu, o probă de labora
tor. Din păcate, n-am primit 
nici o , propunere în acest 
sens pînă acum. Există și la 
noi un laborator pentru sinteze, 
pentru recondiționări de me-

cu această propunere, 
REMUS RADULEȚ. a 
opinie am solicitat-o, ne 
cîteva precizări intere- 
și de un indiscutabil in
actual.

dicamente, s-ar fi găsit unde 
să lucreze tinerii.

Așadar, iată locurile unde își 
pot desfășura activitatea cercu
rile tehnice, iată cîmpul fertil 
de acțiune care nu așteaptă de- 
cît intervenția organizației 
U.T.C. ca să rodească. în legă
tură 
acad, 
cărui 
făcea 
sânte 
teres

— In multe țări cu industrie 
dezvoltată, ne spunea domnia 
sa, se face o bună propagandă 
tehnică în rîndurile tinerilor. 
Nu vă voi da decît exemplul 
Olandei. La Eindhofen există o 
casă a tehnicii subvenționată 
de firma Phillips. Specialiști 
reputați ai firmei se ocupă în
deaproape de cultura științifică 
a tinerilor, ajutîndu-i să stră
bată domeniul complicat al 
electronicii. Pentru noi nu se 
pune, în fond, decît problema 
reluării unei tradiții părăsite. 
Vreau să amintesc, în acest 
sens, faptul că încă în 1931 fu
seseră înființate, la Timișoara, 
în cadrul Institutului politeh
nic, un cerc de radio și unul 
de planorism pentru amatori. 
Le frecventau studenți, elevi, 
tineri muncitori, tineri intelec
tuali din oraș. Conferințele teo
retice ale cercurilor erau ur
mărite cu mare interes, dar și 
activitatea practică se bucura 
de participare. Astăzi, posibi
litățile practice ale unor 
cercuri tehnico-aplicative, care 
ar funcționa pe lingă întreprin
derile industriale, ar fi mult 
mai mari.

Dacă acceptăm că pînă acum 
a lipsit ideea unei largi inves
tigații din partea Comitetului 
U.T.C. al Capitalei pentru de
pistarea tuturor resurselor de 
îmbogățire a activității tehnico- 
aplicative în rîndul tinerilor 
bucureșteni, socotim că a sosit, 
fn sfîrșit, momentul unor ac
țiuni mai hotărîte.

MIRCEA TACCIU

de 
agri- 
4—6 
tone 
Pro- 
mase 

și ră- 
sintetice

• In 
producția 
dustriei 
ce va crește cu
85—92 la sută 
față de nivelul 
anului 1970 • 
Cele aproxima
tiv 2 milioane 
tone de îngră
șăminte ce vor 
fi livrate 
culturii 
velul 
1975 corespund 
unui 
producție 
colă de 
milioane 
cereale. • 
ducția de 
plastice ; 
șini 
va crește, în a- 
ceeași perioa
dă, de două ori 
• In 1975, pro
ducția de fire 
și fibre sintetice 
va reprezenta 
6,2 kg pe locui
tor, ceea ce în
seamnă 
ori 
decît 
cern 
an. • 
programului de 
investiții va fi, 
în cincinalul 
viitor, de două 
ori 
decît 
naiul

în urmă,

miei pot fi observate nu numai 
de la an la an, ci de la o lună 
Ia alta. E și firesc: ramura 
noastră e deosebit do dinamică, 
atît în direcția producției sale 
globale, cît și în distribuirea sa 
în teritoriu.

— Ca reporter, fiind, de cu
rînd, pe noua platformă petro
chimică de la Pitești, vizitând 
noul complex de piroliză de 
aici, care are ca termen de 
execuție 2 ani, am aflat că un 
obiectiv similar a fost realizat, pe 
Valea Trotușului, în 
un altul, la Brazi, în 
rui fapt se datorează 
namică ?

— Cu 10—15 ani 
industria chimică nu a avut o 
pondere însemnată în economia 
noastră. Nu au fost, deci, nici 
cadre calificate pentru deservi
rea ei, nici constructori obișnuiți 
cu astfel de obiective. A fost 
nevoie, se înțelege, de un timp 
pentru specializare. Săvineștii 
s-au construit într-un timp 
destul de lung, iar punerea în 
funcțiune a durat foarte mult. 
O fabrică asemănătoare, de fi
bre, de Ia Iași, construită mult 
mai recent, n-a mai ridicat ast
fel de probleme ;..ea a fost pusă 
în funcțiune cu 6 luni înainte de 
termen, iar atingerea parametri
lor proiectați s-a făcut fără nici 
o întârziere. într-o perioadă 
scurtă, au apărut, astfel, în țara 
noastră, nu numai mari și nu
meroase obiective ale industriei 
chimice, dar și oameni cu o ca
lificare pe măsura acestei in
dustrii.

— Un alt fapt îmbucurător pe 
care l-am observat la Pitești, 
este acela că majoritatea oame
nilor din colectivul noului obiec
tiv n-au făcut specializarea în 
țări cu tradiție în acest domeniu, 
ci au trecut pe la Onești, Brazi 
și alte combinate chimice.

— Acest lucru dovedește toc
mai ceea ce vă spuneam : că 
avem probleme din ce în ce mai 
puține de rezolvat în legătură cu 
punerea în funcțiune a obiecti
velor industriei chimice.

— Majoritatea cadrelor din in
dustria chimică o formează tine- 

care-1 
dum-

5 ani, iar
3 ani. Că- 
această di-

rii. Care este locul pe 
ocupă ei în preocupările 
neavoastră ?

Problema tinerilor, a

care va fi realizat, 
primul rînd, prin crește- 

productivității muncii, 
Pr,n cuprinderea a

— rrobiema tinerilor, a recru- 
tării și specializării lor, e pentru 
noi esențială. Cincinalul viitor 
prevede dublarea producției 
noastre, ritmul său de dezvolta
re va fi superior celorlalte ra
muri, fapt 
în 
rea 
dar 
încă 50 000 de cadre noi. Ei vor 
trebui să învețe, în cel mai scurt 
timp, complexa și dificila teh
nică a chimiei, poate cea mai 
complexă dintre tehnicile acestui 
secol, solicitând un orizont de

în

cultură vast și, în același timp, 
o capacitate de adaptare conti
nuă la nou, la procesele care se 
schimbă, se lărgesc și se diver
sifică, în cadrul ramurii noastre, 
într-un ritm extrem de rapid. 
Cea mai mare parte dintre ca
dre sînt pregătite în școlile noas
tre profesionale și tehnice. La 
recrutarea lor acordăm un regim 
preferențial acelor tineri care au 
absolvit, deja, mai multe clase 
de liceu. Este firesc; ei pot în
văța mai repede meseria, ciclul 
lor de instruire e mult mai re
dus. De altfel, restructurarea 
tâmpului de instrucție, ținînd 
cont de pregătirea inițială a ele
vilor școlilor noastre, stă în a- 
tenția imediată a ministerului.

— Presupunem că dorința dv. 
de a recruta, în școlile chimiei, 
tineri cu cît mai multe clase de 
liceu, nu est un „lux", ci o ce
rință obiectivă a acestei produc
ții moderne.

— Se înțelege 1 în ramura in
dustriei noastre, volumul de cu
noștințe tehnice, cultura tehnică 
generală și cultura tehnică de 
specialitate, se presupun re
ciproc ; ne trebuie* cu precădere, 
oameni care să cunoască bine 
aparatura de măsură și control, 
pentru că nu se poate concepe o 
bună funcționare a unui combi
nat chimic fără prezența nume
roasă, masivă, a unor astfel de 
cadre care au, printre aptitudi
nile lor, și mobilitate intelectua
lă. Și nu este un secret pentru 
nimeni, că printre alte binefaceri 
ale școlii, mobilitatea intelectua
lă — cum am numit-o — este 
un rezultat direct.

— Totuși, revenind la între
barea noastră: dumneavoastră, 
personal, ce încredere — i-am 
zice, morală — le acordați tine
rilor, tovarășe ministru ? Și ce 
credeți despre necesitatea unei 
astfel de încrederi ?

— Aveți dreptate: o astfel 
de încredere e mai mult decît 
necesară. în mine s-a avut încre
dere încă de la început. La 27 
de ani eram directorul unei mari 
întreprinderi, rafinăria Teleajen ; 
am condus apoi rafinăria de la 
Brazi, încă din perioada ei de 
construcție. Cînd am fost numit 
secretar general și adjunct al 
ministrului la Petrol și Chimie, 
aveam 35 de ani. La 33 de ani 
am fost numit ministru la Petrol. 
Este, pentru mine, o obligație 
firească, nu numai socială, ci și 
morală, de a mă preocupa per
sonal de destinul profesional nl 
tinerilor. De altfel, la noi, în chi
mie, promovarea tineretului 
munci de răspundere, este 
chiar dacă nu s-a făcut încă 
tul — o chestiune la ordinea 
Iei. De curînd, am avut o con
vorbire cu actualul director de la 
rafinăria Brazi, și, interesîndu-mă 
de felul în care se preocupă de 
împrospătarea cadrelor, am avut 
satisfacția de a face cunoștință 
cu noul său inginer-șef, care nu 
are încă 30 de ani.

— Se poate observa — an/în- 
treprins o astfel de statistică — 
faptul că, paralel cu creșterea 
mediei de vîrstă a colectivelor 
din cadrul combinatelor noastre 
chimice, totuși, numărul tineri
lor promovați în funcții de con
ducere nu este în scădere. Care 
este explicația ?

— Sînt două explicații. în pri
mul rînd, datorită grijii perma
nente a partidului și statului nos
tru, tinerilor le sînt asigurate cele 
mai bune condiții de studiu și 
de muncă și, în al doilea rînd, 
în cadrul colectivelor noastre, ca 
în întreaga viață socială a țării, 
relațiile dintre salariații mai in 
vîrstă și cei tineri sînt — și mi
lităm ca să fie astfel — de așa 
natură încît experiența primilor 
se completează, se armonizează 
perfect cu entuziasmul și cunoș
tințele profesionale la zi ale ce
lor tineri, ceea ce duce la stabi
lirea unui climat propice autode- 
pășirii, întăririi continue a disci
plinei industriale. Vă pot spune 
că la darea în folosință a fiecă
rui obiectiv, stabilirea colectivu
lui de muncă se face ținînd 
seama, în primul rînd, de asigu
rarea unei prezențe echilibrate 
a celor două vîrste.

— Se știe că industria chimică 
prefigurează, în mare, saltul ca
litativ pe care îl vor înregistra, 
în următorii ani, principalele ra
muri industriale, salt în cadrul 
căruia automatizarea va avea de 
spus un cuvînt important. Oare 
tabloul de comandă' nu 
grădi terenul de 
țiativei ?

— Aș vrea să 
viitorul cincinal, 
dustriei chimice 
prin 
lor existente, 
care peste 60 Ia sută se va rea
liza prin cercetare proprie. A- 
ceastă perfecționare — după 
cum vedeți — este legată di
rect de stimularea inițiativei.

— Fiindcă vorbiți de tehnica 
viitorului, permiteți-ne, vă ru
găm, o'divagație. Mîine, în' pa
gina de ziar în care vom pu

to- 
zi-

va în- 
al ini-afirmare

că, înprecizez 
dezvoltarea in
se va face și 

îmbunătățirea tehnologii- 
îmbunătățire în

blica aceste rînduri, veți putea 
observa și o fotografie care re
prezintă imaginea parțială a unui 
mare complex chimic. Stînd de 
vorbă cu mai mulți tineri spe
cialiști, am aflat că părerea lor 
e contrară unor tendințe ce se 
manifestă în proiectarea, la di
mensiuni gigantice, ale unor o- 
biective ale chimiei. Nu conside
rați că, în condiția în care, în 
chimie, mai mult ca oriunde, 
tehnologiile, procesul de fabri
cație suferă de la o zi la alta 
schimbări esențiale, ar fi timpul 
să apară și obiective de mai mică 
dimensiune, care să asigure mo
bilitatea necesară acestei ra
muri ? Aceste dimensiuni specta
culoase sînt realități absolut ne
cesare unei mari producții, sau 
prizonieratul unei tendințe de 
gigantomanie, tendință criticată 
în ultimul timp ?

— în producția chimică, ne 
străduim să construim capacități 
de producție optime pentru a 
avea o producție ieftină, o pro
ductivitate cît mai mare și cu o 
investiție specifică cît mai mică. 
Pentru aceasta apar în chimie 
instalații din ce în ce mai mari.

— Revenind la stimularea ini
țiativei : cum se împacă ea cu 
necesitatea întăririi disciplinei, de 
care vorbeați mai sus ?

— Disciplina are, în compo
nentele sale, și inițiativa, progra
marea acesteia, solicitarea tutu
ror capacităților creatoare ale co
lectivului în slujba unui scop 
esențial : producția.

—- Sînt cazuri în care întîmpi- 
nați, din partea tinerilor, unele 
greutăți, situații în care sînteți 
dezamăgit de felul în care lu
crează tinerii ?

— întîmpinăm încă, din par
tea unora dintre ei, o serie de 
greutăți, mai ales Ia punerea la 
punct a tehnologiilor. Astfel, la 
Tr. Măgurele, la Craiova, avem 
cazuri de nefuncționare a utila
jelor din cauza unei întrețineri 
necorespunzătoare și a întîrzieri- 
Ior de la serviciu. Zilele trecute 
am fost la Craiova, Ia adunarea 
de dezbatere a cifrelor de plan. 
S-a vorbit acolo de întîrzierile 
unor echipe, din sectorul meca
nic. tocmai în zilele în care in
stalațiile erau în revizie, ca și de 
plecarea unor echipe de la lucru, 
înainte de sfîrșitul zilei de mun
că. Se înțelege că aceste aba
teri de la disciplină s-au reper
cutat asupra procesului de pro
ducție, prin întîrzierea repunerii 
în funcțiune a instalațiilor. Și 
acest fapt a grevat îndeplinirea 
planului.

— Unde se petrec, în primul 
rînd, asemenea abateri ?

— De obicei, în combinatele 
noi, acolo unde sînt și cei mai 
mulți tineri și unde disciplina 
industrială — în alte combinate 
consolidată — e abia la primii 
ei pași. De aceea, consider că 
organizațiile U.T.C., făcînd mai

CÎND PIEȚELE SÎNT GOALE...

cu legume cunoaște 
zile o creștere per- 
Firesc, prin „mer- 
săi, piața extinde 
către producător.

Parcurgem anotimpul cule
sului. Anotimpul culesului 
și, în același timp, se
zonul cînd piețele sînt in
tens asaltate. Barometrul co
merțului 
în aceste 
manentă. 
ciologii" 
cerința ____ _
Cum răspund aceștia solici
tărilor ?

în județul Galați, prima 
noastră vizită a fost în cele 
patru piețe ale municipiului, 
în magazinele de desfacere 
ale oficiului de legume și 
fructe. Roșiile existente în 
piața centrală, adunate toate, 
puteau fi ușor duse în spate 
de trei bărbați, iar gogoșa- 
rii — dacă observai vreunul; 
ceapă la fel. Cozi intermina
bile la castraveciori și Ia 
verdețuri. „De ce nu se aduc 
în cantități mai mari, că în 
cîmp, am auzit, sînt din bel
șug?" — ne întreabă, nedu
merit, unul dintre vînzăto- 
rii de la unitatea din piață 
a O.L.F. „Abia de aduc cîte 
un camion-două pe zi cu lă- 
dițe de roșii, iar cerințele 
sînt pentru o cantitate 
de zece ori pe atît..."

Am vizitat grădinile
cam

mult în această direcție, ne-ar 
da un sprijin substanțial.

— Pentru faptul că sînteți 
unul dintre miile de tineri care, 
cu două decenii în urmă, au lu
crat pe șantierele naționale de 
muncă patriotică — și pentru 
faptul că sînteți un ministru 
năr al unei industrii tinere ■— 
ar fi interesant, pentru noi, să 
aflăm părerea dv. despre actua
la generație tînără. Unii tovarăși, 
vorbind despre această' genera
ție, se plîng de entuziasmul ei 
„mai redus". E un adevăr ?

— Nu. Este vorba de un en
tuziasm mai puțin aparent, pen
tru că această însușire, proprie 
vîrstei tinere, este însoțită, astăzi, 
de un volum de cunoștințe pro
fesionale mult mai mare, mult 
mai avansat, care obligă la luci-

■—■ Și acum, tovarășe ministru, îngăduiți-ne, 
„addenda" consacrată unor chestiuni foarte 
practice, legate de 
ministerului dv. Ce 
tarului Comitetului 
direcție ?

— Se știe că această 
lărgire a democrației economice, 
inițiată de conducerea partidului 
nostru, este destinată rezolvării, 
printr-o participare largă a colec
tivului, a tuturor problemelor 
producției. Și este firesc, atunci, 
să ceri fiecărui participant la șe
dințele acestui comitet o bună 
pregătire profesională, o cunoaș
tere complexă a problemelor pe 
care le ridică producția, un înalt 
simț de răspundere pentru desti
nele întreprinderii. De aceea, ti
nerii trebuie să se gîndească se
rios la omul pe care îl aleg ca 
secretarul lor de tl.T.C. Altfel, 
ca să răspund la întrebarea dv„ 
prezența secretarului comitetului 
U.T.C. la ședințele comitetului 
de direcție va fi o prezență for
mală, cu alte cuvinte el va 
străluci prin absență.

— Știm că aveți un program 
foarte încărcat. (De altfel, chiar 
convorbirea noastră a fost stre
curată printre multe probleme de 
rezolvat la zi). Totuși, aveți timp 

• să fiți, din cînd în cînd, prezent 
în mijlocul tinerilor ?

— în mod special, trebuie

ducătorilor și ne-am convins 
că informațiile ajunse în pia
ță sînt foarte adevărate. La 
ferma Greaca, a întreprin
derii agricole de stat Băr
boși, pe două sute de hec
tare, roșiile se strică nerecol
tate.

— N-avem forță de muncă 
— sd scuză șeful fermei. Și, 
apoi, pe noi ne interesează 
să le recoltăm pe soiuri...

— Dar cînd vedeți că se 
strică recolta, că pierdeți 
bani, cînd știți că pe piață 
e lipsă de roșii, cum puteți 
rămîne atît de calm ?

E vorba, mai degrabă, de 
o mostră de organizare a 
muncii (pentru că la fermă 
au lucrat în toată această 
perioadă cîteva sute de elevi, 
care, însă în nici o zi, din 
felurite cauze nu și-au înde
plinit norma). Numai produc
ția de roșii care poate fi 
kîcoltată aici — peste 1000 
tone — ar putea satisface 
toate cerințele locuitorilor 
municipiului Galați. Măsuri
le concrete, însă, se lasă aș
teptate...

In grădina de legume a 
I.A.S. Brateș era liniște, o 
liniște deplină. „N-avem lă- 
dițe — s-a justificat directo
rul unității, inginerul Victor 
Buțencu. Pentru cîte amba
laje am avut, am recoltat și 
am trimis la Galați. Acum 
așteptăm. Așteptăm să se în
toarcă lădițele. Bucuroase, 
probabil, de faptul că noi am 
fost operativi în trimiterea 
produselor, conducerile unor 
unități (București, Constanța 
Bacău, Iași) au uitat că noi 
avem, în continuare, nevoie 
de ambalaje, și le păstrează 
prin cine știe ce curți...".

La cooperativele agricole 
Smulți și Drăgușani, roșiile, 
ardeii și ceapa ceaclama, 
vreo cîteva zeci de tone în 
total, după cum ne spunea 
tovarășul Ion Axinte, acti
vist al Comitetului județean 

ditate, la măsurarea atentă 
gesturilor, la autocontrol. S- 
putea spune — acesta, da, e 
adevăr — că prezența tineretu 
de azi în acțiuni extraprofes 
nale este mai rară. Să nu uită 
însă, faptul că și solicitările 
ținînd de profesie, de marile s 
cini ale momentului actual — 
obligă pe tânărul de azi să ac 
de studiului individual, lecti 
de specialitate, un timp multi 
mare. Oare dacă acești tineri 
fi mai puțin entuziaști decît 
fost noi la vîrstă lor, obiecth 
industriale apărute pe harta ț 
— obiective care necesită e: 
turi deosebite, eroice, o strădt 
neobosită, continuă — ar fi 
tut fi realizate în termene 
de scurte ?

să 
stat 
numeroși 
cu ei. „
însă, să particip la o aduna 
lor, în cutare sau cutare Io 
muncă, n-am făcut. E, poa 
lipsă a mea ; dar, mărtur 
nici n-am fost invitat...

— Dar dacă...
— Aș putea refuza o astfel de 

invitație ?
— Cred că n-ați uitat că a- 

ceastă convorbire este destinată 
publicării într-un ziar de tineret. 
Putem lua notă că ați deschis 
ușa unor astfel de^nvitații ?

— Nu numai atît, dar — vă 
asigur — mă voi simți onorat 
să le primesc.

•— La rîndul nostru, vă pro
mitem că vom fi prezenți la 
prima dumneavoastră întîlnire 
organizată de tineri. Sîntem con
vinși că vom avea de consemnat 
multe lucruri interesante, că tine
rii vor avea multe lucruri să vă 
spună.

— Oricum, nu mai puține de
cît am și eu să Ie comunic !
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de partid, așteptau de două 
zile recepționerii de la O.LF. 
Așteptau, depreciindu-se cu 
fiecare ceas intirziat. „Roșiile 
nu sînt la STAS" — se scuză 
pentru întârziere cei de la 
O.L.F. Dar, mă rog, despre 
ce STAS e vorba, cînd ro
șiile sînt folosite de către 
gospodine la fierberea bulio
nului ? !

...In cîmp, producătorii in- 
tîrzie să recolteze și să pre
zinte spre valorificare legu
mele — rodul unor eforturi 
depuse vreme de un an de 
zile ; organizațiile comerciale 
nepregătite îndeajuns in sen
sul asigurării ambalajelor și 
al mijloacelor de transport, 
fabrică motive cu zecile ; 
iar din piețele Galațiului. 
gospodinele se intorc acasă 
cu sacoșele goale, și acum, 
în miezul toamnei. Oare di
recția agricolă, uniunea jude
țeană a cooperativelor agri
cole și trustul zonal I.A.S. 
vor rămîne, la infinit, indi
ferente față de această stare 
de lucruri ? însumată, re
stanța unităților agricole se 
ridică la peste zece mii tone 
roșii, patru mii tone ardei și 
nouă mii tone alte legume 
de sezon.

O sugestie pentru Comite
tul județean Galați al U.T.C.: 
Pentru că în majoritatea u- 
nităților vizitate s-a pus pro
blema lipsei brațelor de mun
că la recoltatul legumelor, 
organizațiile U.T.C. din 
C.A.P., I.A.S. și din între
prinderile și instituțiile ju
dețului ar putea iniția ac
țiuni de întrajutorare, cu 
participarea a mii și mii de 
tineri. Cum și cu alte pri
lejuri tinerii din acest județ 
s-au remarcat prin acțiunile 
lor patriotice, nu ne îndoim 
că și de astă dată ar putea 
fi tot atît de operativi și de 
harnici.

GH. FECIORU
—
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Prof. dr. docent IOAN CUREA 
rectorul Universității din 

Timișoara

Începînd din această toamnă 
intră în vigoare noile planuri de 
învățămînt, elaborate pe baza 
datelor oferite de cuceririle știin
ței și tehnicii, de necesitățile so
cietății noastre. Prin aplicarea lor 
creste rolul studentului în activi
tatea de pregătire, munca indivi
duală ă acestuia dobîndește o 
pondere mai mare. Este însă 
foarte important ca din prima zi 
de după festivitatea deschiderii 
cursurilor să începem în așa fel 
activitatea încît nu numai să 
respectăm întocmai aceste pla
nuri, dar să imprimăm și spiritul 
lor. în acest sens, va trebui să 
ridicăm calitatea predării, să in
troducem metode moderne de 
conducere a seminariilor, să-i 
antrenăm pe studenți în activi
tatea de cercetare științifică.

Prof. dr. docent 
MIRCEA OPREAN 

rectorul Universității din Craiova

Proiectele noastre pentru noul 
an universitar sînt multe și im
portante : dorim să consolidăm 
corpul didactic, să-l întregim cu 
elemente valoroase, dorini să per
fecționăm activitatea de cerce
tare științifică a cadrelor didac
tice și, concomitent, să stimulăm 
interesul studenților pentru cre
ația științifică. Dorim, de aseme
nea, să nu mai avem atît de 
multi studenți cu rezultate slabe 
la învățătură, să crească subs
tanțial procentul calificativelor 
bune și foarte bune.

Sînt prea îndrăznețe proiecte
le noastre ? Poate că da, avînd în 
vedere faptul că Universitatea 
craiovaană este foarte tînără, dar 
în nici într-un caz nu sînt ne
realizabile. In colaborare cu aso
ciațiile studențești vom dezvolta 
un climat de muncă în care să 
nu-și facă loc nici cea mai neîn
semnată concesie față de tuperft- 
cialitate, de delăsare.

țești din „zborul păsărilor", de la 
acea înălțime la care peisajul se 
uniformizează și detaliile se pierd 
ci să ținem seamă de faptul că 
fiecare asemenea colectiv este al
cătuit din studenți care se deose
besc unii de alții. Va trebui, de 
aceea, să imprimăm în consiliile 
din facultăți și în birourile de an 
un nou „stil" de muncă, care să 
aibă în vedere nu numai colec
tivul, dar și pe fiecare student în 
parte.

GHEORGHE CREȚU 
președintele Consiliului U.A.S. 

din Centrul universitar Timișoara

Vorbim, așadar, despre „nou
tăți". Nu sînt împotriva lor, 
din contră, sprijin pe cît îmi este 
posibil inițiativele valoroase. Dar 
în unele asociații, de dragul prac
ticilor noi, sînt neglijate cele 
vechi. Și atunci, în loc de acti
vitate, asistăm la o goană per
manentă după forme noi. Cred 
însă că acum, cînd dispunem de 
o gamă bogată de forme și moda
lități de activitate, important este 
nu-să căutăm alte forme, ci să 
le revitalizăm pe cele existente.

La Timișoara, singura „nouta
te" la care ne gîndim, acum, la 
început de an universitar, se re
feră la dezideratul nostru de a 
echilibra întreaga activitate a a- 
sociațiilor. Este vorba despre o 
echilibrare între domeniile mun
cii de asociație și, totodată, o 
echilibrare între ^diferite sectoare- 
centru universitar, institute, ani, 
grupe. în felul acesta dorim să 
antrenăm marea majoritate a stu
denților în activitatea pe care o 
desfășurăm.

(Urmare din pag. I)

ționare și modernizare a invățămintului, corespunzător ce
rințelor progresului neîntrerupt al economiei, științei și cul
turii. 15 septembrie a consemnat debutul școlii generale o- 
bligatorii de 19 ani, care va contribui la ridicarea nivelului 
de pregătire pentru muncă și viață a tineretului, la îmbogă
țirea orizontului de cunoaștere al întregului popor. Se con
tinuă amplul proces de dezvoltare și diversificare a învăță- 
mintului liceal și a invățămintului profesional și tehnic, ceea 
ce va asigura o valorificare mai judicioasă a energiilor po
tențiale ale tineretului. Importante îmbunătățiri cunoaște și 
învățămintul superior : s-au înființat noi facultăți și institu
ții de învățămînt; se aplică noile planuri de învățămînt și 
programe de curs, caic răspund mai bine stadiului actual al 
științei și tehnicii, cerințelor dezvoltării societății noastre so
cialiste; s-a îmbunătățit sistemul de predare a științelor so
ciale; s-au depus eforturi susținute pentru tipărirea manua
lelor, cursurilor și tratatelor noi (peste 550 in 1969) ce se a- 
daugă celor anterioare ; s-au creat condiții tot mai bune de 
studiu și de viață pentru studenți.

Dragi studenți, aveți marea fericire de a trăi și învăța în 
cea mai strălucitoare epocă din istoria patriei noastre, vă 
bucurați cu toții — români, maghiari, germani și de alte na-

TIMPUL MjUTURII
ționalități — de dragostea și încrederea partidului, a întregu
lui popor. «

îndatoririle dumneavoastră în noul an de muncă pe care 
îl începeți azi devin mai ample și de mai mare răspundere. 
Pregătirea dumneavoastră ca viitori intelectuali ai țării se re
alizează în condițiile unei inegalabile dezlănțuiri de forțe 
creatoare în știință și tehnică. Consacrați studiului întreaga 
capacitate de asimilare, uriașa putere de muncă proprii aces
tei minunate vîrstc a tinereții. însuflețiți de pasiunea pentru 
știință pregătiți-vă temeinic, perseverați în a cunoaște cît mai 
mult din mărețele cuceriri ale spiritului; să vă preocupați de 
tot ceea ce apare nou și valoros în domeniul în care vă spe
cializați, dar, în același timp, și din celelalte domenii ale 
culturii umane. Urmați cu încredere Partidul Comunist Ro
mân. Sub îndrumarea organizațiilor de partid, a Uniunii 
Tineretului Comunist, a asociațiilor studențești, a dascălilor 
dv. participați cu entuziasm și spirit de răspundere Ia viața 
universitară, Ia activitatea patriotică.

Dragi studenți din anul I, intrați astăzi cu sfiala pe care am 
cunoscut-o și noi pe vremuri în instituția de învățămint su
perior pe care v-ați ales-o. Fiți demni de ea. Invățați și pre
gătiți-vă zi de zi cu sîrguință pentru ca mîine, în unități pro
ductive, de cercetare, în școli, pe ogoare, în alte locuri de 
muncă — să puteți răspunde prin înaltă competență și ținută 
civică exemplară, marilor responsabilități sociale încredințate 
de popor.

Cu prilejul deschiderii noului an universitar, în numele 
Ministerului Invățămintului și personal, vă adresez tuturor 
tradiționala urare „spor la învățătură și multă sănătate".

Gaudeamus igitur...

VALORIFICAREA FONDULUI DE EXPERIENȚĂ
(Urmare din pag. I)

de partid" are deplină valabi
litate și pentru activitatea aso
ciațiilor studențești. Acum, la 
începutul noului ân universitar, 
cînd, de fapt, putem într-adevîr 
să trecem la aplicarea hotărî
rilor Conferinței U.A.S.R., 
munca noastră se desfășoară pe 
un teren fertil, deoarece s-au 
creat condițiile consolidării or
ganizatorice în cadrul asocia
țiilor la toate nivelele și s-a cla
rificat specificul precum și con
ținutul activității organizațiilor 
studențești.

A. V : Plenara a apreciat po
zitiv faptul că în această toamnă 
au fost respectate strict preve
derile Regulamentului privind 
activitatea profesională a stu
denților, iar în cuvîntul său, 
prof. univ. Miron Constanti- 
nescu, ministrul invățămintului, 
a subliniat că în perspectivă 
fermitatea în aplicarea măsu
rilor adoptate va fi de natură 
să asigure o exigență maximă 
și să dezvolte responsabilitatea 
studenților față de propria lor 
pregătire. In acest context, ce 
îndatoriri revin asociațiilor ?

T. Ș. : Doresc să subliniez că 
întotdeauna asociațiile au mili
tat pentru o maximă exigență 
în pregătirea de specialitate și 
că nu au manifestat tendințe 
concesive față de studenții delă
sători. în ceea ce privește noua 
etapă de muncă , pe care o inau
gurăm azi, preocupările asoci- 
țiilor se vor manifesta diferen
țiat, în funcție de problemele 
concrete existente în fiecare fa
cultate sau an de studiu. In 
acest sens, poziția principială a 
majorității covîrșitoare a stu
dențimii, concepția noastră asu
pra rolului și locului studen
tului în universitate vor fi ca
nalizate să se afirme prin com
baterea hotărîtă a fenomenelor 
de delăsare și superficialitate, 
prin dezvoltarea opiniei de masă 
împotriva acelor studenți obiș- 
nuiți să promoveze printr-o su
ită de reexaminări, prin dero
gări de la normele stabilite pen
tru activitatea universitară.

A. V : în amfiteatrele Almei 
Mater vor lua loc acum, la în
ceputul anului universitar, ti
neri care abia au devenit stu
denți. Colectivele anilor în-

tîi, aflate în faza de constituire, 
se vor bucura de un sprijin de
osebit din partea asociațiilor ?

T. Ș. : De obicei și-a făcut loc 
mult formalism în conținutul 
activităților organizate pentru 
studenții anilor I. Realitatea 
demonstrează însă că atunci 
cînd pasiunea, seriozitatea, cău
tările creatoare însoțesc munca 
activiștilor asociațiilor, se 
poate ajunge — e drept, 
cu prețul unor eforturi — 
la descoperirea unor mo
dalități exemplare de lucru cu 
tinerii noștri colegi. Pentru 
studenți, drumul suitor al afir
mării în pregătirea de speciali
tate durează cinci ani. Dar pre
misele realizării, ale dezvoltării 
pasiunii pentru studiu, ale de
prinderilor de muncă univer
sitară se vor dezvoltate încă 
din primele săptămîni ale stu
denției. Specificul activității cu 
studenții anului I poate fi sin
tetizat în efortul pe care tre^ 
buie să-1 depună toți factorii 
pentru a scurta cît mai mult 
perioada de integrare în viața 
universitară.

După deschiderea festivă a 
anului de învățămînt, In zilele 
imediat următoare se vor semna 
contractele între studenții din 
anul I și rectorii institutelor de 
învățămînt superior. Dorim ca 
acest moment să constituie, prac
tic, începutul muncii politice pe 
care o vom desfășura în rîndul 
celor mai tineri dintre colegii 
noștri. Semnarea contractului, 
în cadru festiv, va prilejui dez
bateri despre sensul și impor
tanta acestui angajament pe 
care studenții și-1 asumă față 
de societate, precizîndu-se dar 
ce drepturi le revin, dar și ce 
responsabilități., ce obligații sînt 
datori să îndeplinească.

A. V. : Este firesc ca asocia
țiile să fie preocupate într-o 
mare măsură de înlăturarea 
unor fenomene ca delăsarea, 
mediocritatea etc. Dar să nu 
uităm că majoritatea studenților 
sînt sîrguincioși, că în facultăți 
există numeroși tineri care do
vedesc vocație pentru speciali
tatea aleasă. Se face totul pen
tru ca aceștia să fie îndrumați 
spre munca de creație ?

T. Ș. : împreună cu Mi
nisterul Invățămintului. Comi
tetul Executiv al U.A.S.R.

NICOLAE IRIMIE 
președintele Consiliului U.A.B.

din Centrul universitar 
București

Sîntem direct răspunzători pen
tru felul cum învață studenții, pen
tru îezultatele muncii lor. Așa că 

, trebuie să intervenim eficient și 
în acest domeniu.

Ce vom face în centrul uni
versitar București ? Nu vom or
ganiza nici acțiuni gigantice și 
nici nu vom da rețete. Pentru că 
activitatea intelectuală diferă de 
la personalitate la personalitate, 
de la specialitate la specialitate 
și rețetele n-ar folosi nimănui. 

' Cred însă că este cazul să nu 
mai privim colectivele studen- Prin ușa unui nou cămin -fotoreporterul nostru a surprins imaginea din stingă... pe care s-a grăbit s-o completeze cu cea a noului local al Politehnicii bucureșten»

a elaborat regulamentul pri
vind activitatea științifică a 
studenților, care definește 
obiectivele și stabilește ca
drul organizatoric menit să 
contribuie la orientarea și in
tensificarea preocupării studen
ților și a cadrelor didactice față 
de această formă importantă în 
desăvîrșirea pregătirii de spe
cialitate. Mă voi referi mai în- 
tîi la grija ce trebuie purtată 
în îndrumarea și sprijinirea 
studenților cercetători. Cred 
că în această privință nu 
este bine să neglijăm nici un 
amănunt, dar, mai ales, să ne 
îngrijim de ambianța care este 
necesar să se formeze în jurul 
seminariilor naționale și sesi
unilor științifice, a festivităților 
de premiere ; acestea trebuie 
să dobîndească aureola unor 
evenimente importante în viața 
universitară.

A. V : Am vorbit despre ati
tudinea studenților față de pre
gătirea profesională, despre res
ponsabilitate, despre spirit cre
ator. Toate acestea se profilează 
însă, în funcție de conștiința 
politică a studentului, de ori
zontul gindirii sale politice...

T. Ș. : De fapt, educația po
litică, dezvoltarea personalității 
politice a studentului va con
stitui în noul an universitar un 
domeniu esențial, hotărîtor al 
activității noastre. Și în anul 
universitar care a trecut asoci
ațiile au acordat o atenție spo
rită asigurării cadrului potrivit 
însușirii de către studenți a 
problemelor fundamentale ale 
politicii partidului și statului 
nostru, informării asupra pro
ceselor și fenomenelor lumii 
contemporane. Un puternic ecou 
l-au avut în rîndul tineretului 
universitar întîlnirile cu cadre 
de conducere ale partidului și 
statului, care au prezentat ex
puneri de înaltă ținută teore
tică, cu profunde implicații în 
formarea conștiinței politice a 
studenților. Totuși, deși s-a 
lărgit gama manifestărilor poli- 
tico-ideologice organizate de 
asociații, ponderea acțiunilor cu 
caracter formativ a fost în anul 
trecut nesatisfăcătoare.

în noul an vom dezvolta noi 
forme de activitate politi- 
co-ideologică, vom încuraja și 
vom stimula confruntările de 
opinii, păreri, atitudini, dar nu
mai atunci cînd ele se poartă 
nu de dragul simplei confrun
tări, ci sînt o necesitate firească 
și majoră, pornită din interiorul 
vieții fiecărui colectiv studen
țesc. La nivelul centrelor uni
versitare se vor organiza se
mestrial, cu sprijinul organiza
țiilor de partid, al catedrelor de 
științe sociale, seminarii și co
locvii studențești cu o tema
tică axată pe probleme de mare 
actualitate ale politicii parti
dului șl statului, cu implicații 
directe în viața societății noas
tre, în activitatea studențească. 
Seminariile ți colocviile națio
nale vor fi organizate de Comi
tetul Executiv al U.A.S.R., pen
tru studenții care s-au afirmat 
prin rezultate deosebite la ști
ințele sociale sau în cadrul ac
tivității politico-ideologice a 
asociațiilor studențești.

A. V : Care va fi rolul ate
neelor studențești ?

T. Ș. : Ateneele oferă cadrul 
organizat pentru 
rlle politice ți
pentru dezbaterea probleme-

manifestă- 
ideologice,

lor filozofiei, științei, ar
tei și culturii. Este important 
să arăt că întreaga activitate a 
ateneelor se va desfășura sub 
conducerea nemijlocită a aso
ciațiilor. Ele vor organiza ac
țiuni la nivelul institutelor de 
învățămînt superior și, în ace
lași timp, vor îndruma și spri
jini nemijlocit manifestările din 
facultăți și ani de studiu.

In acest an, Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R. va orga
niza Festivalul național al 
artei studențești, tradițională 
manifestare artistică universi
tară, care urmează să fie o în
cununare a activității cultural- 
artistice, a preocupărilor și că
utărilor novatoare ale studen
ților pe țărîmul artei. Nu vrem 
însă ca acest eveniment să sub
ordoneze întreaga viață cultu- 
ral-artistică. Vom veghea ca 
asociațiile să nu conceapă uni
lateral activitatea cultural-ar- 
tistică, reducînd munca lor la 
pregătirea formațiilor, deoarece 
în acest domeniu avem obiec
tive majore de îndeplinit. în
țelegerea culturii în complexi
tatea sa, ca factor educativ, de 
formare multilaterală a specia
liștilor pregătiți în facultăți, va 
fi ideea de bază atît în activi
tatea ateneelor, cit și a 
caselor de cultură și a clubu
rilor, a revistelor studențești, în 
a căror îndrumare asociațiile nu 
au dreptul să facă nici un fel 
de concesii.

A. V : Și acum, o ultimă în
trebare. Ce elemente noi v*r de
fini „stilul" de muncă a' so- 
ciațiilor studențești în anul . ni- 
versitar care începe ?

T. Ș. : Tendința manifestată în 
anul universitar care a trecut, de 
deplasare a activității la nivelul 
facultăților și institutelor, a li
mitat sfera de cuprindere a ma
sei de, studenți și posibilitățile 
educative reale de care dispun 
organizațiile noastre. In conse
cință, centrul vital al activității 
asociațiilor trebuie să pulseze 
la nivelul grupelor și anilor de 
studiu, în cămine, la cantine, în 
toate colectivele studențești.

Pe baza hotărîrilor adoptate 
de conferința a Vil-a a U-A.S R. 
— care a stabilit un cadru 
organizatoric perfecționat pen
tru întreaga activitate ob
ștească a studențimii — alege
rile organelor de conducere ale 
asociațiilor dobîndesc în acest 
an un caracter total demo
cratic. Consiliile asociațiilor 
▼or fi alese pe funcții, în baza 
candidaturilor propuse de or
ganizațiile studențești — fapt 
care consacră încrederea în ca
pacitatea studenților de a de
semna să-I reprezinte în orga
nele superioare pe cei mal buni 
tineri. In acest context, o pre
ocupare esențială pentru noul 
an universitar este dezvoltarea 
responsabilității cadrelor de 
asociație față de mandatul în
credințat de studenți.

în încheiere, menționez că, 
așa cum reiese șl din convorbi
rea noastră, în noul an univer
sitar aaracterietiea esențială a 
muncii asociațiilor studențes*' 
va fi profunzimea. Dorir' 
Plenara Consiliului U.A.S.I.. 
fie urmată nu de discuții ori d* 
teoretizări, ci de acțiuni concre
te, în spiritul hotărfrtlo» adop
tate.

(Urmare din pag. I)

altele noi. în urma acestor 
dispute fertile s-a ajuns la cî- 
teva concluzii fundamentale, 
îmbrățișate de toți istoricii ro
mâni. fără ca posibilitatea unor 
clarificări viitoare să fie ex
clusă. Polemica începută de is
toricii Școlii Ardelene a fost 
definitiv ciștigată prin colabo
rarea istoricilor din generații 
diferite.

Exigențele științifice sînt, 
însă, astăzi, altele, și istoricul 
contemporan are la îndemînă 
instrumentul de certitudini 
științifice al metodei materia
lismului dialectic și istoric — 
cu ajutorul căruia se poate a- 
junge la clarificările mult do
rite.

Actuala Secție de istorie a 
Academiei, ' care centralizează 
și coordonează cercetările isto
rice se așează în prelun
girea ungi experiențe de cerce
tare istorică care a pus jaloa
nele principalelor probleme. 
Dacă cercetăm bibliografia lu
crărilor secției, și institutului 
vom constata că ne aflăm în fața 
unei mari cantități de muncă, 
concretizată în studii parțiale ori 
lucrări de amploare ca Tstoria 
Transilvaniei (2 volume), sau 
tratatul de Istoria României 
din care au și apărut patru vo
lume din cele cinci proiectate 
inițial.

Cercetătorii și-au dovedit 
promptitudinea în numeroase 
cazuri, publicind lucrări utile 
asuprat unor chestiuni încă in 
suficient tratate între acestea, 
cităm Supplex Libellus Vala- 
chorum, „ediție nouă refăcută", 
de D. Prodan, Desăvîrșirea uni
ficării statului național român 
(E. A. 1968). scoasă de același 
colectiv care a redactat cele 
două volume Din Istoria Tran
silvaniei. Mișcarea culturală ro
mânească pentru unirea din 
1918 de V Cnrticăpeanu. Marea 
Adunare de la Alba lulia. fin 
Ștefan Pascu. Destrămarea mo
narhiei austro-ungare (1999 - 
1918). sub redacția acad. C. Dai- 
coviciu și prof. M Constanti- 
nescu. Ele vin să completeze 
tratatul, care s-a onrit la anul 
1878, constituind totodată lu
crări pregătitoare în ve

derea scrierii unei-" istorii
complete a României. Trebuie 
să mai adăugăm că, după edita
rea tratatului, au mai apărut 
o sumă de lucrări care
corectează sau completează 
rezolvarea unora din pro
blemele ridicate de studierea
unor perioade de istorie româ
nească. Trebuie citate aici lu
crări ca Tîrguri și orașe moldo
venești de C.C. Giurescu sau 
Lupta pentru unitatea naționa
lă a românilor de Cornelia Bo- 
dea, Controverse de istorie 
socială românească de H.H. 
Stahl, Introducere la istoria 
culturii românești de P.P. Pa- 
naitescu și, mai ales, cele de
dicate instituțiilor evului me
diu românesc : N. Stoicescu
— Sfatul domnesc și marii 
dregători din Țara Româ
nească și Moldova (XIV— 
XVII), Gh. Cronț — Instituții 
medievale românești, Val. A. 
Georgescu — Precmțiunea in 
istoria dreptului românesc în 
care se relevă o altă perspec
tivă asupra unor fapte inte>- 
pretate pînă atunci altfel. Ceea 
ce ne arată un progres al cer
cetării cate nu este doar de 
natură documentară.

VALORIFICAREA IZVOARELOR 
SI COLECȚIILOR 
DE DOCUMENTE

Cercetarea la sursă a tutu
ror izvoarelor privind istoria 
poporului nostru și interpretarea 
acestora prin prisma materia
lismului istoric, a concepțiilor 
marxist-leniniste. deci, este 
condiția principală în elabora
rea unei literaturi istorice cu 
adevărat reprezentative, fidelă 
realităților acestui teritoriu și 
acestui popor.

în această ordine de idei, un 
prim pas — asupra importanței 
căruia nu mai are sens să insis
tăm — este publicarea docu
mentelor existente, instrument 
de lucru conditionînd autenti
citatea afirmațiilor emise, pro
bitatea internretărilor.

Acest lucru a fost înțeles din 
primul moment, fapt concreti
zat într-o primă serie de 26 
volume de documente, realiza
te într-o perioadă de timp rela
tiv scurtă.

,Alcătuită pe temeiuri și ri

gori nu întotdeauna științifice, 
colecția, dincolo de merite ce 
nu pot fi trecute cu vederea, 
s-a dovedit a fi nu numai in
completă, dar și trimițînd une
ori pe piste false, ceea ce a 
impus alcătuirea și editarea, 
pe criterii riguros științifice, a 
unei noi colecții (pînă acum, 
au apărut primele trei volume), 
în care minusurile amintite au 
fost, în mare, eliminate. Folosi
rea acestei colecții de documen
te la elaborarea tratatului de 
Istoria României — lucrare re
prezentativă pentru prestigiul 
cercetărilor istorice de azi, a a-
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fectat, desigur, caracterul știin
țific al lucrării. Erori de inter
pretare — condiționate, cum 
spuneam, mai ales de o 
optică deficitară sub raport 
științific — se găsesc îndeo
sebi, în primele două volume 
ale tratatului. Nici volumele III 
și IV nu sînt scutite de „con
tribuții" care reduc din a- 
portul tratatului la îmbogăți
rea istoriografiei românești. 
Ceea ce nedumerește este, 
cum spuneam, situația care 
se continuă din motive, 
după cum vom vedea, pu
țin plauzibile De altfel, 
deficiența principală a a- 
cestei lucrări fundamentale 
care este tratatul, deficien
ță ce se observă și In alte 

, lucrări mai vechi de istorie, 
este de a voi să interpreteze 
înainte de a se afla în posesia 
tuturcr datelor și, mai ales, de 
a reduce interpretarea la ana
logia dezvoltării românești cu 
dezvoltarea altor țări, ceea ce 
duce la ignorarea unor fapte 
specifice. Ni s-a spus că 
tratatul nu. cade, în primul 
rînd. în sarcina institutului, ci 
a Secției de istorie a Academi
ei. Parcurgînd lista celor care 
l-au elaborat, vom observa că 

majoritatea autorilor i-a dat 
institutul. Asupra tratatului, la 
institutul de istorie există două 
opinii. Prima : o ediție revizui
tă prin reeditarea celor patru 
volume, baza rămînînd textul 
actual și eliminîndu-se erorile ; 
a doua : scrierea unui nou 
tratat, a cărui concepție să 
reprezinte tot ceea ce gîndirea 
social-economică-politică a so
cietății noastre a cîștigat în ul
timii ani. Credem că tratatul 
nu a fost o reușită și pentru că 
au lucrat prea mulți autori la 
elaborare (uneori, 40 la volum) 
și că, după părerea secretarului 

științific al institutului, Dan 
Berindei, cu care am discutat, 
„unitatea de concepție și valoa
rea unui volum rezidă și în 
aceea că ar trebui redactat de 
un grup de 3—4 istorici". 
Nu este cazul să mai dis
cutăm oportunitatea unui nou 
tratat, serviciul pe care 
l-ar aduce istoriografiei româ
nești și. implicit, generațiilor 
tinere, care ar avea la îndemî
nă acele date și fapte necesare 
cultivării și sedimentării senti
mentului tradiției, cunoașterii 
istoriei poporului nostru la pro
porțiile și dimensiunile sale 
reale.

DISCIPLINELE AUXILIARE 
Șl NOILE TEHNICI 

DE LUCRU

Deși apărut în anul 1962, tra
tatul nu înregistrează, decît 
la bibliografie, o lucrare a că
rei apariție (în 1958) a adus un 
punct de vedere nou și foarte 
interesant asupra perioadei feu-‘ 
dale : Satul devălmaș românesc 
(vol. I, 1958, II 1959), de H. H. 
Stahl, care proiectează asupra 
evului mediu românesc o altă 
lumină, datorită faptului că 

folosește cercetarea trecutului 
cu ajutorul unor fapte sociale 
prezente. Concluziile cărții lui 
H.H. Stahl privind forța și dez
voltarea istorică a obștilor ro
mânești oferă răspunsuri noi 
asupra celei mai controversate 
perioade istorice românești : 
feudalismul. Citarea cărții la 
bibliografie nu e și semnul asi
milării ei — lucru oare se mai 
întîmplă și cu alte lucrări din 
lista bibliografică.

In Controverse de istorie so
cială românească, H. H. Stahl, 
deși se pare ignorat de 

istorici, face cel de-al doi
lea pas, discutînd aplicat 
probleme de istorie cu ajutorul 

• metodei pe care el o numește 
arheologie socială.

Inerția unei tehnici de lucru 
veche face să fie lăsate pe din
afară contribuții interdiscipli- 
nare de mare însemnătate.

Iată de ce, o atenție deose
bită trebuie acordată acestor 
zone interdisciplinare nevalori
ficate pînă acum în cercetările 
întreprinse. Pentru chestiuni ca 
cele ce privesc originea și for
marea poporului român sau 
feudalismul românesc și care, 
prin colaborarea mai multor 
discipline și promovarea unor 
metode interdisciplinare, cer
cetarea istorică n-ar avea de
cît de cîștigat, ar fi necesară 
alcătuirea unui colectiv la In
stitutul de istorie „Nicolae lor- 
ga“ cu' cercetători din cele trei 
domenii : istorie, sociologie șl 
lingvistică și care să acționeze 
programatic în acest seni.

FERTILITATEA 
SCHIMBULUI DE OPINII

Absența unor dispute asupra 
tehnicii de lucru în revistele 

de specialitate a făcut ca pro
blemele relațiilor interdiscipli- 
nare să nu se pună cu mal 
multă tărie. E vorba, însă, de 
rezistența rezultatelor cercetă
rii, și, lucrînd numai pe o sin
gură pistă, fără verificarea cu 
disciplina auxiliară, nu sînt 
excluse surprizele ! O discuție 
publică în acest sens ar fi fost, 
credem, binevenită, mai ales 
dacă ea ar fi dus la o fertilă 
oolaborare.

Este surprinzător că într-un 
domeniu cum e acela al istoriei 
României, în care trecutul ne-a 
semnalat atîtea puncte de ve

dere diferite, atîtea polemici, 
discuțiile lipsesc. Și este neîn
doielnic că aceste puncte de 
vedere diferite există și că ex
punerea lor în public ar fi rod
nică pentru un cerc larg, dar 
în primul rînd pentru climatul 
cercetării. Revista Studii — a 
Secției de istorie — evită parcă 
astfel de dispute, ceea ce ni 
se pare inexplicabil, cu atît mai 
mult cu cît în expunerea de 
pînă aici am putut observa .mai 
multe puncte de vedere opuse. 
Un spirit deschis și larg este 
necesar, deci, tot mai mult, In 
cercetarea istorică, și centrul 
său de difuzare nu poate fi de
cît Secția de istorie a Acade
miei prin Institutele sale de 
istorie.

Alt aspect, deloc complemen
tar, al eficacității și nivelului 
cercetării științifice în domeniul 
istoriei îl constituie bagajul de 
cunoștințe și vocația celui che
mat să o facă, nivelul său ideo
logic, probitatea sa profesio
nală, climatul în care-și des
fășoară activitatea și care tre

buie să fie creator, efervescența 
de idei necesară acestui climat, 
polemica întemeiată pe argu
mente solide.

Ne gîndim, mai ales, la folo
sirea pe măsură a forțelor de 
cercetare existente, la valorifi
carea atentă și justă a rezultate
lor muncii fiecărui cercetător, 
la cultivarea vocațiilor certe, la 
ecoul pe care trebuie să-1 stîr- 
nească comunicările făcute în 
sesiuni de nivel și prestigiu 
științific.

O altă problemă care va tre
bui, credem, să intre în practi
ca de lucru, ne referim în spe
cial la Institutul de istorie, o 
constituie aceea a colaborării 
cu catedrele db istorie ale Uni
versității, a discutării cursurilor 
care se tipăresc, a manualelor, 
a colaborării largi cu toți cei 
ce vor să-și înscrie contribuția 
la sporirea patrimoniului isto
riografiei noastre cu opere d* 
valoare, la afirmarea școlii ro
mânești de istorie.

încereînd o perspectivă de an
samblu asupra activității de 
cercetare științifică în dome
niul istoriei, putem afirma 
că sarcinile sale — subliniind, 
cum se cuvine, rezultatele, nu o 
dată notabile, pe care le-a avut 
— nu au fost îndeplinite pe mă
sura posibilităților existente.

O concentrare masivă a forțe
lor pentru a valorifica istorio
grafia noastră clasică, pentru a 
elabora lucrări de sinteză abso
lut necesare, pentru a le difuza 
și peste hotare, pentru a elabo
ra monografii privind momente
le importante din istoria patriei 
noastre, pentru a da un nou 
imbold mișcării istorice româ
nești — iată tot atîtea coman
damente majore, la solicitarea 
cărora secția, Institutul de is
torie trebuie să fie prezente 
faptic și cu realizări de pres
tigiu.

Nu am intenționat să discutăm 
aici decît o mică parte din pro
blemele care privesc cercetarea 
istorică și scrierea unei istorii 
a României pe baze cît mai ști
ințifice.

Secției de istorie a Academi
ei îl revine desigur și grija re
editării operei unor istorici din 
trecut ca A. D. Xenopol sau 
N. Iorga. Lista poate fi mai 
lungă. Cert este că edițiile 
de pînă acum (A. D. Xenopol, 

D. Onciul, Gh. Șincai) nu s-au 
făcut sub auspiciile sale. Nu 
este firesc ca Istoria, lucrurile 
și întîmplările românilor de 
Samuil Micu să stea în manus
cris atunci cînd există un or
gan instruit pentru astfel de 
chestiuni. O problemă e aceea 
a României în context european 
și mondial, popularizarea isto
riei României de către chiar 
români to monografii de sinte
ză, com^ndii adecvate, (un în
ceput c<T se cere continuat cu 
toată atenția s-a făcut : în au
rind va apare un asemenea 
compendiu în limbile de mare 
circulație), care să reflecte in 
cel mai riguros spirit științific 
problemele de bază ale istoriei 
României : formarea și originea 
poporului român, formarea sta
telor feudale, unitatea celor trei 
mari provincii istorice etc, care 
sînt în același timp și principa
lele probleme de cercetare ale 
istoricului de azi.

In domeniul istoriei sînt mai 
multe forțele care participă la 
cercetarea și elaborarea lucră
rilor. Greutatea cercetării ca
de totuși pe Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga" a cărui activita
te se identifică pînă la un punct 
cu cea a secției. Această scurtă 
analiză privind spiritul modern 
al cercetării științifice se adre
sează în egală măsură întregului 
eșalon al cercetării istorice. Pro
blema adoptării unor tehnici 
noi de lucru e comună tiAhzor 
forțelor de cercetare indiCrent 
de titulatura instituției care o 
girează deoarece toate colabo
rează la realizarea unui tratat 
comun de istorie a României, 
a unei istoriografii demne de 
tradiția școlii românești Sec
ției de istorie a Academiei 
ii revin tocmai aceste sarcini 
speciale de coordonare și îndru
mare a muncii de cercetare.

Toate problemele ridicate însă 
de acest articol necesită, credem, 
o discuție de mai mare amploa
re, legată nemijlocit și de aspec
te mai speciale ale modului în 
care au fost și sînt concepute 
încă lucrările de sinteză privind 
istoria poporului nostru. Socotim 
că această intervenție ar putea 
servi eventual ca un preambul 
al discuțiilor.
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SPORT PENTRU TOTI!
O PERFORMANTĂ A

FORMALISMULUI ÎN PROGRAMA ȘCOLARĂ
V

ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ O
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SPORTIV 1969 -1970
Convorbire cu tov. MIRCEA ANGELESCU,

secretar al C. C. al U. T. C.

Cu cîteVa ore înainte de trimiterea la tipar a Calendarului 
competițiilor sportive de masă ale tineretului pe anul 1969—1970, ne-am " - - -
al C.C.

adresat tovarășului MIRCEA ANGELESCU, secretar 
al U.T.C., cu rugămintea de a ne acorda un interviu.

primă lectură a ca- 
reținem, dincolo de

Trebuie să începem prin a 
• relua un loc comun : școala (de 

toate gradele și facturile) este 
instituția națională care pregă
tește întreaga populație tînără 
pentru viață, pentru evoluția 
unei națiuni, pentru asigura
rea perenității ei, pentru con
servarea și dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, istoriei și 
civilizației sale. Intr-o propor
ție însemnată, nivelul de edu
cație, de pregătire profesio
nală diversificată, de cultură, 
de randament economic, mora
vurile, sănătatea fizică și min
tală, concepțiile generale, pe 
scurt întreaga zestre biologică 
și spirituală a unui popor de
pinde de influența școlii, de 
soliditatea și capacitatea ei de 
dirijare, de forța ei de mode
lare, de adaptarea ei la soli
citările vieții, proprii fiecărei

Numai un mic număr ’de 
școli au săli sau alte amena
jări pentru practicarea educa
ției fizice și sportului.

*

MAI INTO, DESPRE VOLUM

epoci. - _
Aceste adevăruri generale 

capătă, într-o societate ca a 
noastră, un relief deosebit din 
numeroase considerente. In so
cialism, destinele tuturor se 
influențează și se condiționea
ză reciproc. Nivelul de pregă
tire profesională, de educație, 
starea 'de sănătate și de robus
tețe, gradul de conștiință civi
că, forța de coeziune cu aspi
rațiile generale ale fiecărui 
divid marchează, Intr-un 
sau altul, îmbogățind-o sau 
zestrea oomunității.

Aceste cîteva elemente de 
seninătate cardinală ne-au 
terminat să propunem spre 
flecție toate aspectele derir.

in- 
fel 

nu,
în- 
de- 
re- 

tlecție toate aspectele derivate 
din întrebarea : se realizează, 

ire, în școala noastră un echi- 
1 iru între dezvoltarea intelec
tuală și educația fizică ?

Se știe că procesele de creș
tere morfologică și dezvoltare 
funcțională sînt procese biolo
gice a căror evoluție concretă 
pretinde, printre alți factori, 
MIȘCAREA, efortul fizic de o 
anumită intensitate. In cores
pondență cu _ acest adevăr pro
bat, devine firească întrebarea : 
timpul afectat educației fizice 
de către programele de învă
țămînt, precum și conținutul a- 
cestei discipline fac consonan
ță cu necesitățile de mișcare ale 
elevilor ?

Subliniem că dezbaterea pe 
care o începem în această pa
gină va fi concentrată în ju
rul situației masei de elevi, 
adică a celor ce nu manifestă 
vreo înzestrare și vreo aspira
ție deosebită. pentru sportul de 
performanță. Această fracțiune 

. majoritara a elevilor se cuvine 
ajutată să dobîndească, pe lin
gă cultura generală și profe
sională, o dezvoltare fizică ar
monioasă, o capacitate funcțio
nală și o robustețe echivalente 
cu starea de sănătate, cu forța 
de muncă, cu echilibrul psihic, 
cu rezistența la oboseală, nece
sare omului in viața de fiecare 
zi.

SITUAȚIA DE FAPT

în programele tnvățămîntu- 
lui școlar de toate gradele și 
nuanțele sînt prevăzute două 
ore de educație fizică pe săp
tămînă, spațiate cu aproxima
tiv 3 zile una de alta (intr-un 
orar de circa 28—30 de ore, e- 
șa nate în 6 zile). Elevii cu 
aț. ițudini deosebite sînt invitați 
suplimentar, după-amiaza, încă 
60 de minute, la forma denu
mită cerc sportiv, pentru însu
șirea și practicarea unei anumite 
ramuri. Numai aproximativ, 10 
la sută din masa elevilor sînt 
integrați în cercurile sportive.

Orele de educație fizică se 
realizează in baza unui pro
gram alcătuit de către Ministe
rul Tnvățămîntului. Ele au un 
conținut mereu modificat, ne
stabilit niciodată, pînă acum, în 
vreun manual, dar axat, în 
principal, pe însușirea tehnicii 
baschetului, voleiului, handba
lului și a unor probe din at
letism.

Pentru educație fizică se a- 
eordă note, în funcție de reali
zarea unor probe și norme de 
tontrol.

Marea majoritate a elevilor 
participă la două ore de edu
cație fizică pe săptămînă. Sînt 
oare suficiente 120 de minute 
afectate mișcării și exercițiilor 
pentru realizarea creșterii mor
fologice și dezvoltării funcțio
nale 7 Prin intermediul lor se 
realizează fortificarea organis
mului și relaxarea după cele 
8—9 ore de efort intelectual 
cotidian (cît înseamnă timpul 
petrecut în clasă și acasă 
tru pregătirea lecțiilor) ? 
ținutul lor, stipulat de 
gramă, este de natură să 
ducă modificări biologice 
me 7 Efectul unei ore p___ ,
oare dura aproximativ 3 zile, 
pînă la următoarea secvență 
de educație fizică, astfel încît 
urmările lor să se însumeze 
treptat și să oonducă la acumu
lări biologice stabile 7

Ce cred specialiștii ? Dăm cu- 
vîntul cîtorva profesori pe 
care i-am consultat în acest 
scop. Prof. Gh. Benone, direc
torul liceului cu program spe
cial de educație fizică : „Cu 
două ore de educație fizică în 
decurs de 7 zile nu se realizea
ză mai nimic. Nici vorbă de 
prelungirea și adiționarea efec
telor. Elevii ar avea nevoie 
zilnic de cite 60 de minute a- 
fectate mișcării, iar cei dor
nici să practice sportul în mod 
serios ar trebui să se antreneze 
și după-amiaza". Prof. Lenke 

.Kralik, Liceul „Spiru Haret" : 
„In timpul afectat în prezent 
nu se poate realiza decît o edu
cație fizică precară. Cite o oră. 
două, trei zile pe săptămînă și 
cel puțin 30 de minute în rest 
ar fi, cred, o soluție minunată". 
Prof. Gh. Mitra, Liceul „Gh. 
Lazăr" : „Realizăm mai puțină 
educație fizică decît pe vremea 
gimnasticii suedeze. Sistemul 
suedez este îngust, rigid, dar 
măcar exercițiile se repetau 
mult și organismul resimțea e- 
fecte notabile. Acum, timpul 
alocat este scurt și nici pro
grama nu e adecvată. Profeso
rul este obligat să predea, con
form acesteia, numeroase pro
cedee tehnice, iar, pe deasupra, 
de cele mai multe ori, cu posi
bilități mediocre (săli, terenuri 
și echipament cu totul insufi
ciente): In consecință, efortul 
este scăzut, elevilor le vine 
rîndul să repete rar, lecțiile 
sînt statice, sau prea puțin di
namice. Pînă la urmă, nu se 
realizează nici imperativele e- 
ducației fizice, nici însușirea 
îndemînării, reclamată de anu
mite sporturi. Printre altele, ar 
fi bine ca elevii să învețe jocu
rile practicîndu-le, nu învățîn- 
du-le analitic. Chiar dacă se 
comit greșeli de tehnică. Pentru 
educația elevilor, tehnica spor
tivă n-ar trebui să fie un scop. 
Cui folosește pasa și driblingul 
de baschet, sau lovitura de a- 
tac Ia volei, cînd ei le practică 
atît de rar și nu urmăresc să 
devină sportivi de performan
ță ? Mult mai util ar fi ca ele
vii să asimileze deprinderi și 
reguli elementare, care, odată 
asjjnilate, nasc interes și dorin
ța de a repeta anumite jocuri 
în timpul liber". Victor Tibacu : 
„Sîr.tem convinși că două ore 
nu ajung pentru o educație fi
zică elementară. Acest adevăr 
va fi, cu siguranță, recunoscut 
mai tîrziu și se vor lua măsuri 
de rectificare. Deocamdată, se 
consideră _că baza materială și 
programa de învățămînt nu în
găduie mai mult. De aceea, să 
ne gîndim cum s-ar putea rea
liza mai mult în cadrul actual. 
Pentru asta însă ar trebui cu
rățite programele de tot ba
lastul pe care încă îl conțin. Cea 
mai serioasă denaturare a lor 
vine de la ideea de performan
ță sportivă, care a început să

pen- 
Con- 
pro- 
pro- 
opti- 

poate,

IN NUMĂRUL VIITOR

invadeze și școlile. Nici în rîn
dul elevilor nu se mai face 
sport de masă, sport pentru toți, 
ci sport pentru cei mai buni. 
Celor cu posibilități fizice mai 
reduse nu le mai vine, de re
gulă, rîndul să se joace, să se 
întreacă. Rostul cluburilor șco
lare, al școlilor sportive de e- 
levi, al liceelor cu program 
special de educație fizică, este 
realizarea de performanțe, a 
cercurilor sportive la fel. At
mosfera generală din școlile de 
toate gradele cultivă, de ase
menea, rezultatul. Mă întreb, 
unde și la ce virstă se va mai 
face adevărata educație fizică ? 
Poate numai între 1 și 4 ani I 
Cred că ar trebui creată o re
zistență generală în fața aces
tei tendințe. In școlile unde lu
crează mulți profesori de edu
cație fizică, unii ar trebui să se 
ocupe de sportul de perfor
manță, iar alții de sportul de 
masă Pînă si în cadrul palate
lor de pionieri din orașe, edu
cația fizică a fost uitată și se 
cultivă obținerea rezultatelor 
ieșite din comun".

CE SE ȘTIE DESPRE STAREA 
FIZICA A TINERETULUI 

ȘCOLAR ?

Din cite ne-am dat seama, 
aproape nimic. 'Profesorii de 
educație fizică nu au date. Iar 
medicii școlari, acolo unde e- 
xistă, înregistrează înălțimea și 
greutatea în conformitate cu 
niște instrucțiuni ale Ministeru
lui Sănătății existente din 1962.

înălțimea și greutatea pot fi 
oare indici concludenți, în sine, 
pentru gradul de dezvoltare fi
zică a individului ? Cineva, ori- 
cît de neavizat, ar face obser
vația că, după acest criteriu, 
omul înalt și obez are toate 
șansele să fie trecut în rîndul 
celor eu o morfologie excelen-

tă. Iată, în acest sens, opinia 
tovarășului profesor dr. Adrian 
lonescu, șeful catedrei de C.F.M. 
de la I.E.F.S., privind criteriile 
minimale necesare aprecierii 
corecte a creșterii și dezvoltă
rii : „Este necesar un examen 
antropometric bazat pe : înăl
țime, greutate, perimetru tora
cic (în inspir și expir) și ab
dominal, diametrele biacromial 
și bitrohanterian, capacitate vi
tală și dinamometrie ; se cuvine, 
de asemenea, efectuată o apre
ciere somatoscopică. La înce
putul fiecărui an școlar, profe
sorul de educație fizică ar tre
bui să facă aceste măsurători, 
iar după prelucrarea și inter
pretarea datelor și în funcție 
de ele, ar fi potrivit să con
ceapă și să elaboreze programul 
de educație fizică pentru fie
care clasă urmînd ca la sfir- 
șitul anului să facă o confrun
tare edificantă. A lucra cu toți 
elevii la fel, după niște indi
cații uniforme, reprezintă un 
evident act de formalism. Edu
cația fizică din școli ar trebui 
să însemne, cu precădere, edu
cația morfofuncțională și nu lu
crul pentru însușirea tehnicii 
anumitor sporturi".

Faptul că nivelul de creș
tere și dezvoltare fizică al ma
sei de elevi nu este cunoscut, 
ci ignorat, îndrituiește presupu
nerea că educația fizică a ele
vilor se desfășoară în afara 
datelor realității și necesităților. 
Nefiind corelată cu aceste date, 
rămînînd insensibilă In fața as
pectelor favorabile sau a defi
ciențelor existente, înseamnă 
că ea este țoncepută și efec
tuată după criterii exterioare 
necesității de a crește un tine
ret robust, armonios dezvoltat.

• Pentru o predare diferen
țiată a educației fizice • Ro
mânia : printre puținele țări 
din lume care au inclus e- 
ducația fizică în programul 
de învățămînt al claselor 
I—X • Un elev „se mișcă" 
doar 14 minute într-o săptă
mînă școlară ! o O progra
mă analitică elaborată de... 
forurile sportive 1 • Invitație 

la o dezbatere

O spunem deschis : 
strădui 
ațintiți 
decît 
iarbă !

Pentru că, dincolo de probele 
aspre și eroice pe care sînt che
mați să Ie dea băieții de la Ra
pid și Steaua întru gloria clu
burilor lor, cel care se prezintă 
astăzi intr-o adevărată repetiție 
generală este Publicul bucureș- 
tean. Căci, pînă Ia marele spec
tacol de la 12 octombrie, acestui 
personaj de mărimea-ntîi nu-i 
va mai fi datyiici un alt prilej 
să ne arate măsura în care ne 
vom putea îngădui să sperăm că 
avem asigurat, pentru întîlnirea 
cu Eusebio, un public cu adevă
rat reprezentativ și cu adevărat 
în formă.

..Ne-am întrebat adesea dacă 
spectatorul bucureștean al parti
delor internaționale — și mai cu

ne vom 
să stăm astăzi cu ochii 

mai mult spre tribune 
spre dreptunghiul de

— La o 
lendarului 
perspectiva unei bogate și mul
tilaterale activități 
tineretului, o serie 
te noi, apărute în 
elaborare a acestei 
petiționale. V-am 
rășe secretar, să ne dați cîteva 
detalii în această privință.

— Pentru perioada următoare 
a fost întocmit un calendar di
ferențiat, pe categorii de tine
ret. Aceasta, datorită faptului 
că, în școli și facultăți, struc
tura anului de învățămînt cere 
o anumită înlănțuire a compe
tițiilor de masă pentru elevi și 
studenți, ceea ce, în condițiile 
unui calendar sportiv unic, nu 
era posibil. De aceea acum 
avem un calendar al elevilor 
pentru anul școlar 1969—1970 și 
asemănător, 
precum și 
tru anul 
rilor de 
ment nou 
mai larg 
masă pe școală, facultate, între
prindere, comună. Experiența 
anului trecut ne-a arătat că 
numeroase organizații U.T.C. 
au privit cu ușurință această 
etapă, care în numeroase ca
zuri s-a dovedit o simplă for
malitate. Iată de ce, menținind 
în continuare unele etape pe 
județ și pe țară, calendarul a- 
cordă cea mai mare atenție cu
prinderii masei largi de tineri 
la activitatea sportivă.

— V-am ruga, tovarășe se
cretar, să vă referiți, în conti
nuare, la diferențierea acestui 
amplu program competițional 
în raport cu diversele categorii 
de participanți.

— în calendarul sportiv al 
elevilor apare, pentru prima 
oară, etapa I pe clasă și școală, 
a campionatelor naționale șco
lare, și răspunderea pentru 
buna ei desfășurare revine orga
nizațiilor U.T.C. Trebuie să 
spunem că, deși campionatele 
naționale școlare reprezintă 
principala competiție de masă 
a elevilor, organizațiile U.T.C. 
și conducerile școlilor i-au a- 
cordat o mică atenție pînă în 
prezent. Agenda sportivă a ele
vilor s-a îmbogățit prin organi
zarea „Olimpiadei de iarnă a 
elevilor". Astfel în urma suc
cesului obținut de concursul 
„Săniuța de argint", disputat 
anul trecut, de astă dată va fi 
organizată prima întrecere de 
masă a elevilor la sporturile de 
iarnă care cuprinde întreceri 
la schi — fond și alpin — să
niuțe și patinaj viteză. Desigur 
această competiție se va orga
niza în raport cu posibilitățile 
existente în fiecare județ și 
localitate. De asemenea, pentru 
elevi vom iniția, în continuare, 
concursul de șah, cupa școlilor 
la fotbal în șase și baschet 2—2, 
competiții cu un larg ecou în 
rîndul tineretului școlar, ușor 
de organizat și care nu necesi
tă o bază materială preten
țioasă.

Tinerii din mediul sătesc se 
vor afla din nou la startul Cu
pei tineretului de la sate, edi
ția de iarnă și vară, precum și 
a Cupei recoltei. Deci, pentru 
ei se vor desfășura competiții 
care în ultimii doi ani s-au 
bucurat de un mare interes în 
întreaga țară. în sfirșit, etapa

sportive a 
de elemen- 
procesul de 
agende com- 
ruga. tova-

pentru studenți. 
un calendar pen- 

1970 rezervat tine- 
la sate. Un alt ele- 
îl constituie spațiu) 
acordat fazelor de

de masă a Crosului tineretului, 
întrecere devenită tradițională, 
se va desfășura de astă dată 
toamna și primăvara, califica
rea la faza pe localitate și ju
deț urmînd a se face prin cu
mularea rezultatelor 
două sezoane.

—Ajungem, la acest 
discuției, la sarcinile 
organizației U.T.C. în 
rea tinerilor la o bogată acti
vitate sportivă de masă...

— „Calendarul sportiv al ti
neretului" este, fără îndoială, 
doar un cadru general al acti
vității competiționale a tinere
tului. El cuprinde princiitalele 
acțiuni sportive pe care U.T.C. 
le va organiza în viitor. Deter
minant pentru progresul spor- 
iului de masă în rîndurile tine
retului este modul in care or
ganele și organizațiile U.T.C., 
cu sprijinul celorlalți factori, 
vor asigura participarea largă 
a tineretului la întrecerile spor
tive din fiecare întreprindere, 
comună, școală și facultate, 
modul în care vor îmbogăți a- 
cest calendar cu acele acțiuni 
sportive care sînt cerute de ti
neri, care se bucură de tradiție 
și posibilități de organizare in 
unitatea respectivă. Sarcina

din cele
punct al 
ce revin 
antrena-

imediată a comitetelor județene, 
municipale șl orășenești U.T.C 
este de a-și întocmi calendare 
proprii, de a ajuta fiecare or
ganizație și, în primul rînd, pe 
cele din școli și facultăți, să-și 
alcătuiască programul activită
ții sportive, să treacă neîntîy- 
ziat Ia înfăptuiiva lui. Organi
zațiile U.T.C. trebuie să asigure 
cunoașterea de către toți tinerii 
a calendarului sportiv, o largă 
popularizare tuturor acțiunilor 
sportive și turistice pe care le 
inițiază, să atragă cit mai multi 
tineri Ia conceperea și organi
zarea activității sportive de 
masă. Comisiile sportive și a- 
sociațiile sătești, folosind timpul 
prielnic din această toamnă, nu 
trebuie să se rezume la a în
tocmi planuri și calendare 
să se ocupe, în continuare;-de 
organizarea săptăminală a în
trecerilor sportive, să asigure 
baza materială și toate măsuri
le necesare pentru ca tinerii 
să vină cu plăcere pe terenul 
de sport. Paralel cu activitatea 
sportivă competițională, orga
nizațiile U.T.C. trebuie să acor
de, în perioada următoare, o a- 
tenție mai mare practicării de 
către toți tinerii a formelor 
simple de educație fizică, cum 
ar fi gimnastica de înviorare, 
culturismul, drumețiile etc.

Convorbire consemnată de
VASILE RANGA
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Calendarul competițiilor sportive
de masă ale tineretului

I. Competițiile sportive de masă ale elevilor pe anul școlar 
1969—1970

1. Campionatele naționale șco
lare : (atletism, baschet, gimnas
tică, handbal, schi, volei, fotbal, 
iar pentru școlile profesionale 
box, haltere).

— etapa I, pe clasă și școală : 
15 septembrie — 30 octombrie
1969 ; 22 decembrie 1969—2 fe
bruarie 1970 ; 29 martie—25 mai 
1970.

2. Olimpiada de iarnă: (pati
naj, sanie și schi).

— etapa I, pe clasă și școală, 
1 decembrie 1969 — 26 ianuarie
1970 ;

— etapa II-a, pe localitate, 26 
ianuarie—10 februarie 1970 ;

— etapa III-a, pe județ, 10—28 
februarie 1970.

3. Crosul Tineretului:
— etapa I, pe clasă și școală, 

15 octombrie—30 noiembrie 1969 
și 25 martie—10 aprilie 1970 ;

— etapa II-a, pe localitate și 
centru de comună : .11—24 apri
lie 1970;

— etapa III-a, pe județ, în zi
lele de 26 aprilie sau 2—3 mai 
1970 ;

— etapa IV-a finală pe țară, 10 
mai . 1970.

4. Pentatlonul atletic școlar: 
(100 m„ 400 m., sau 800 m„ lun
gime, greutate și înălțime).

— etapa I, pe clasă și școală, 
15 septembrie — 30 noiembrie 
1969 ;

— etapa II-a, pe localitate, 6— 
30 aprilie 1970 ;

— etapa III-a, pe județ, 1—25 
mai 1970 ;

— etapa IV-a, finală pe țară 
13—14 iunie 1970 ;

5. Concursul de ștafete al ele
vilor : (4 x 100 m și 400 m. + 
300 m. + 200 m. + 100 m.).

— etapele I, pe clasă și școa
lă, 15 septembrie—15 noiembrie
1969 sau 6—30 aprilie 1970 ;

— etapele II-a pe localitate 15- 
30 noiembrie 1969 sau 1—25 mal 
1970.

6. Concursul de șah al elevilor.
— etapa I, pe clasă și școală, 

22 decembrie 1969—15 februarie
1970 ;

— etapa II-a, pe localitate, 15 
februarie — 1 martie 1970 ;

— etapa III-a, pe județ, 21 
martie—5 aprilie 1970 ;

— etapa IV-a, finala pe țară, 
în vacanța de vară în cadrul 
„Satului Olimpic" al sporturilor 
individuale.
' 7. Cupa școlarului la fotbal în 
6 și9 baschet 2 la 2:

— etapa I, pe clasă și școală, 
15 septembrie—30 noiembrie 1969 
și 23 martie—25 mai 1970.

(In numărul viitor : Calendarul 
competițiilor sportive de masă 
ale tineretului sătesc pe anul 
1970 ; Crosul tineretului pentru 
celelalte categorii de tineri).

fotbal

seamă al celor oficiale — are 
conștiința că, la asemenea parti
de, este el însuși un public re
prezentativ, selecționat, investit 
cu splendida misiune de a-i 
încuraja pe aleșii de pe gazon 
nu numai pentru propria sa plă
cere, ci și în numele iubitorilor 
de fotbal din întreaga țară. 
Ne-am pus această întrebare 
pentru că, nu de puține ori, pu
blicul bucureștean, impresionant 
ca număr și dispunind (mai ales 
în ultima vreme) de un notabil 
simț al sportivității, ne-a apărut 
ca fiind destul de deficitar toc
mai la acel capitol asupra că
ruia. în ceea ce-i privește pe 
fotbaliști, se insistă foarte mult : 
forța moral-volitivă. ...Am văzut 
adesea, la partide internaționale 
cu miză mare și adesea chiar 
foarte mare, cum tribuna bucu- 
reșteană „ieșea din joc" tocmai

cînd ar fî trebuit „să se arate" 
mai evident: în momentele de 
dominare ale oaspeților. Am 
trăit apăsătoarea povară a tăce
rii încăpățînate, descurajante, 
înscăunată în tribună tocmai 
cînd reprezentativa noastră se 
ifla condusă... Am gustat, nu o 
iată, veninul anchilozant al vor
bei rele, ironică sau chiar scîr- 
navă, aruncată de la peluză...

Eu cred că, făcind apel la pu
blic, recent, prin intermediul 
gazetei de specialitate, Dan Coe, 
căpitanul echipei noastre națio
nale, tocmai Ia aceste lucruri s-a 
gîndit. Căci inimosul fundaș care 
a-nfruntat lava atîtor și-atitor 
stadioane de pe 
meridiane știe 
oricare altul ce 
publicului.

Oltenii care își 
cile de mii, la sute de kilometri 
echipa îndrăgită, argeșenii și

atîtea și-atîtea 
mai bine decît 
înseamnă forța
însoțesc cu ze-

constănțenii patetici, moldovenii 
care știu să creadă pînă la capăt 
în echipele lor, fie și aflate în 
degringoladă, clujenii, brașove
nii. orădenii și atîtea alte mili
oane de suporteri din toată țara 
— care nu vor fi, la 12 octombrie 
pe „23 August", dar se vor simți 
prezenți acolo prin intermediul 
publicului din Capitală, — au 
tot dreptul să considere acest 
public ca pe un reprezentant al 
lor și să-i pretindă o comportare 
pe măsura acestei inverstituri.

Partidele de azi : o excelentă 
repetiție generală cu (și pentru I) 
public, un prilej nimerit pentru 
ca tribuna bucureșteană să arate 
că a recepționat în întregime 
mesajul plin de încredere al că
pitanului Dan.

PETRE DRAGU



AGENDA
Cu prilejul aniversării

proclamării R. P. Chineze Aniversarea R. P. CHINEZE

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului CIU EN-LAI, Premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, o telegramă în care se spune :

Vizita reprezentantului
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Repu

blicii Populare Chineze, în numele poporului român, guver
nului și al meu personal, adresez poporului chinez,, guvernu
lui și dumneavoastră cordiale felicitări.

Poporul român se bucură de realizările pe care le-a obți
nut poporul chinez în cei 20 die ani de la crearea Republicii 
Populare Chineze și îi urează noi succese în construirea so
cietății socialiste în patria sa.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Chineză, 
dintre popoarele român și chinez se vor dezvolta continuu 
în interesul ambelor popoare, al cauzei’ socialismului și păcii 
în lume.

guvernului român

★

Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Chineze, ambasado
rul R. P. Chineze la București, 
Cian Hai-fun a oferit marți seara 
o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prirn- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii

★

Adunări Naționale, Vasile Vlad. 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
general-colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjunct al ministrului forțe
lor armate și șef al Marelui Stat 
Major, Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat, ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai Corpului 
Diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

PEKIN 30 — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, tran
smite : Reprezentantul guver
nului român la manifestările 
prilejuite de a 20-a aniversare 
a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Pekin, Aurel Duma, a vizitat 
împreună cu soția, la 30 sep
tembrie, combinatul metalur
gic și siderurgic din Pekin, 
important obiectiv industrial 
din China, complexul care la 
începutul acestei luni a lansat 
chemarea la întrecere în pro
ducție întreprinderilor cu ace
lași profil din întreaga tară. 
In timpul vizitei, reprezentan
tul guvernului român a fost 
însoțit de Ciao Kuan Hua, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Tu Shi Gie, pre
ședintele Comitetului revoluți
onar și de alți membri ai Co
mitetului.

Au fost vizitate diferite În
treprinderi ale combinatului i 
cocseria, hala convertizoarelor, 
laminoarele și unul dintre 
cuptoarele de fontă. Peste tot 
se văd rezultatele obținute de 
cei peste 30 000 de membri ai 
acestui complex industrial, 
creșterea capacității șl conti
nua sa extindere.

La primire, ca și pe par
cursul vizitei, oamenii muncii 
din combinat au scandat lo
zinci ca: „trăiască prietenia 
dintre poporul chinez și popo
rul român", „Intîmpinăm cu 
căldură pe reprezentantul gu
vernului român", „Transmitem 
salutul nostru călduros popo
rului frate român".

La încheierea vizitei ambasa
dorul Aurei Duma a mulțumit 
pentru primirea prietenească șt 
explicațiile date și a urat co
lectivului combinatului noi si 
importante success in activita
tea sa.

CIPRU

i
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ITALIA. — Aspect din timpul unei recente demonstrații a

e

TINERETULUI

Conform unei anchete e- 
fectuate în legătura cu situ
ația școlarizării în Africa 
de sud, guvernul de la Pre
toria alocă pentru instrui
rea tinerilor albi (reprezen- 
tînd 19 Ia sută din totalul 
populației), 77 la sută din 
cheltuielile bugetare desti
nate învățămîntului. în a- 
celași timp, pentru popula
ția de culoare (68 Ia sută 
din totalul locuitorilor ță
rii) nu se prevede decît 9 
Ia sută din suma respectivă.

Pe cap de locuitor, chel
tuielile alocate învățămîn
tului în Republica Sud- A- 
fricană se repartizează ast
fel : africani — aproximativ 
84 franci pe an, metiși și 
indieni — aproximativ 360 
franci pe an, iar europeni 
— aproximativ 900 franci 
pe an.

greviștilor din Roma

RECEPȚIE LA PEKIN

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit marți la amiază pe Otto 
Wolff von Amerongen, președin
tele Comitetului pentru Est al 
economiei vest-gennane, președin
tele. Conferinței Camerelor de 
Comerț și Industrie din R. F. a 
Germaniei, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat.. într-o atmosferă cordială, 
a participat Marcel Popescu, vice
președinte al Camerei de Co
merț.

La Comitetul pentru energia 
nucleară au avut loc, marți după- 
amiază, convorbiri între delegația 
de atomiști români, condusă de 
acad. Horia Hulubei și delegația 
atomiștilor americani, condusă de 
dr. Glenn T. Seaborg.

Cu acest prilej a fost semnată 
o convenție privind împrumutarea 
de către Comisia americană pen
tru energia atomică Comitetului 
român pentru energia nucleară 
a unei,surse de radiații de Co- 
balt-60 destinată cercetărilor știin
țifice.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, pre
mierul Consiliului de Stat, Ciu 
En-lai; a oferit o recepție în. 
marea sală a Adunării Repre
zentanților Populari de pe în
treaga Chină.

Au fost prezenți conducători 
de partid și de stat re
prezentanți ai armatei și ai 
oamenilor muncii. Erau pre
zente delegațiile de partid și 
de stat străine care se află Ia

Pekin pentru a participa Ia 
manifestările prilejuite de cea 
de-a XX-a aniversare. A parti
cipat, de asemenea, reprezen
tantul guvernului român, Au
rel Duma, ambasadorul țării 
noastre la Pekin. Au fost de 
față membri ai misiunilor di
plomatice acreditați în capita
la chineză.

Cu acest prilej, premierul 
Ciu En-lai a rostit o cuvîntare.

★

LA NORD PRIN NORD-VEST ru
lează la Patria (orele 9; 12; 15; 
18; 21) Festival (orele 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30); OMUL CARE 
VALORA MILIARDE rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30; 
16 ; 18,30; 20,45) ; Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Modern 
(orele 9,30; li,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45) Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,30). ANGELICA Șl
SULTANUL rulează la Republica 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21); 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21) ; Melodia (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30) UN GLONTE PENTRU 
GENERAL rulează la Gluleștl (o- 
rele 15,30: 18; 20,30) Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45) MARATON rulează la 
Victoria (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45). MY FAIR LADY 
rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20) MICII LUPTĂTORI 
rulează la Union (orele 15,30; 18; 
20,30) TIGRUL rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30) Volga (orele 9,15—16 în con- 

. tinuare; 18,15: 20,30) Miorița (orele 
9,15—16 în continuare; 18,15; 20,30). 
NOAPTEA GENERALILOR rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 19) 
Unirea (orele 15,30; 19) CAVALE
RII AERULUI rulează la Dru
mul Sării (orele 15 ; 17.30; 20). RIO 
BRAVO rulează la Pacea (orele 
15,30; 19) DISCUȚIE BĂRBĂTEAS
CĂ rulează la Munca (orele 16; 
13,20) PROFESIONIȘTII rulează 
la VITAN (orele 15,30; 18; 20,30) 
BUN PENTRU SERVICIUL AU
XILIAR rulează la Cosmos (orele 
15.30; IC; 20,15) OMUL CU ORDIN 
DE REPARTIȚIE rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,30) VÎRSTĂ 
INGRATĂ rulează la Buzești (o- 
1-ele 15,30; 18; 20,30) Progresul (o- 
rele 15,30; 13; 20,30) creola o- 
CHII-ȚI ARD CA FLACĂRA ru
lează la Dacia (orele 8,15—20,45 în 
continuare) OMUL MOMENTULUI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) Rahova (orele 15,30; 18; 20,30) 
OMUL, ORGOLIUL, VENDETTA 
rulează la Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20.30, FEROVIAR (orele 
8,30: 11: 13,30; 16; 18.30; 21) Excel
sior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
20) SOARELE VAGABONZILOR 
rulează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45. 18,15; 20,45) Arta (o- 
rele 9—15,30 în continuare; 18; 
20;30) DRAGOSTE LA LAS VE
GAS rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,45; 20) Cotrocenl (orele 
15.30; 18; 20.30) SHERLOCK HOL
MES rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20.30) PRINȚUL NEGRU rulează la
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30)

COMISARUL „X“ ȘI BANDA 
TREI CÎINI VERZI rulează la 
Doina (orele 11,30, 13,45; 15; 18,15; 
20,30) MEMENTO rulează la Lu
mina (crrele 9,30—15,45 în con
tinuare; 18,30; 20,45) O CHESTIU
NE DE ON0TARE rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18’ 20,30) Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15) PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): IDIOTUL — ora 
20; (Sala " ' '
ora 20; Teatrul 
Bulandra*' 
VITEAZUL, 
dio):
— ora _______ ___ _______
(B-dul Magheru): CE SCURTĂ E 
vara ;r__ '
Teatrul Țăndărică (str. Academiei) 
A FUGIT UN TREN — ora 17; 
Teatrul satiric muzical ,,'C Tănase“ 
(Sala Savoy) — BIRLIC ora 19,30.

Studio): NĂPASTA — 
„Lucia Sturdza 

(Schitu Măgureanu); 
— ora 20; (Sala Stu- 

TANDREȚE ȘI ABJECȚIE 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara"

(premieră) — ora 19,30 ;

mitingului 
ocazia des- 
universitar. 

Rapid—Vitoria

• 11,45 Transmisia 
din Piafa Romană, cu 
chiderii
• 14,00
Setubal x_ _x------ ,
drul competiției „Cupa europeană 
a tîrgurilor" Transmisie de la 
Stadionul .,23 August1* • 14,45 De
sene animate. • 15,00 Program de 
cîntece și jocuri populare cu Ste
fania Stere, Ioana Cristea, Marica 
Feher, Nicolae Sabău și un grup 
de dansatori. Dirijor Ionel Budiș- 
teanu. e 15,30 Fotbal : Steaua— 
Glasgow Rangers — din cadrul 
competiției „Cupa Cupelor". (In pa
uză buletin sportiv și publicitate). 
Transmisiune de la Stadionul „23 
August". • 17,15 Marek Pistruiatul 
— film serial pentru copii, o 17,40 
România în finala Cupei Davis. 
Rezumatul filmat al întîlnirii de 
tenis dintre S.U.A. — România, 
desfășurată la Cleveland. • 19,oo 
Anchetă internațională pe tema 
„Noi metode de planificare internă 
și în comerțul exterior", realizată 
cu ocazia colocviului româno-fran- 
cez „Planificare, metodele și teh
nicile sale" • 19,30 Telejurnalul 
de seară. • 20,15 Actualitatea în 
agricultură — ediție specială.
• 20,30 Tele-cinemateca : „Crain- 
quebille". • 22,00 Reflector.
• 22,15 Teleglob. Imagini filmate 
din R. P. Chineză. • 22,30 Con
vorbiri literare. • 23,00 Telejurna
lul de noapte.

noului an 
Fotbal : 1 .

(repi-iza a Il-a) din ca-

Sărbătoarea
Nigeriei

La 1 octombrie, poporul 
nigerian sărbătorește două 
importante evenimente din 
istoria sa. Este vorba de îm
plinirea a nouă ani de la cu
cerirea independenței țării și 
a șase ani de la proclamarea 
Republicii Federale Nigeria.

Actul prin care, la 1 octom
brie 1960, tînărul stat african 
își începea existența, deschi
dea, după un secol de domi
nație coloniala, calea unei 
dezvoltări libere și indepen
dente pentru cei 55 de mili
oane de locuitori ai săi. Cu
cerirea independentei oferea 
perspectiva înlăturării sub
dezvoltării economice și so
ciale pe care Nigeria o moș
tenea de Ia regimul colonial, 
mai ales că premisele acestui 
proces erau date — Nigeria 
este unul din cele mai mari 
și mai puternice state africane 
atît în ce privește suprafața 
și populația, cit și resursele 
solului și subsolului său. Cu
cerirea independenței de stat 
crea, așadar, bazele valorifi
cării superioare, în interesul 
poporului nigerian, a acestor i- 
mense bogății, și în aceasta 
rezidă importanța sa istorică.

După cum se știe, acest pro
ces a fost blocat prin izbuc
nirea unui război care conti
nuă de peste doi ani. Opinia 
publică își exprimă speranța 
că‘poporul nigerian va reuși 
să pună capăt cît mai curind 
acestui sîngetos conflict, care 
se răsfrînge defavorabil asu
pra procesului său de dezvol
tare.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Nigeriei, poporul și ti
neretul român urează poporu
lui nigerian succes în obține
rea păcii, în lupta pentru 
consolidarea independenței și 
pentru progres.

Agenția China Nouă a anun
țat că unitățile de artilerie 
ale Armatei Populare Chineze 

. de Eliberare din sectorul Fuki
en au primit ordin să suspen
de în zilele de 1—3 octombrie 
bombardarea insulelor Que- 
moy, Tatan, Erhtan și altele, 
pentru a permite compatrioți- 
lor, precum și soldaților și ofi
țerilor forțelor ciankaișiste să 
sărbătorească cea de-a 20-a 
aniversare a proclamării Repu
blicii Populare Chineze..

Peste 76 la sută din stu
denții americani sprijină 
mișcările de protest îm
potriva nedreptăților ra
siale și sociale din S.U.A., 
scrie socialistul Jeffrey 
Hadden, într-un articol pu
blicat în ultimul număr al 
revistei „Psychology To
day". Arătînd că aceste da
te au fost obținute prin e- 
fectuarea celei mai cuprin
zătoare anchete în rîndu- 
rile tinerimii studențești, 
Hadden consideră semnifi
cativ și faptul că 85 
tă din cei solicitați 
ciază că înțelegerea 
blemelor sociale nu 
fi realizată decît prin parti
ciparea la activitatea socia
lă. O altă 
portantă se 
că aproape 
absolvenții 
ții de învățămînt superior 
din S.U.A. simpatizează cu 
țelurile mișcările studen
țești de protest.

la su- 
apre- 
pro- 

poate

constatare im- 
referă la faptul 
79 la sută din 
marilor institu-

Tatonări intense la Bonn

B. ȘT.

Coaliție guvernamentală alcătuită 
din social-democrați
La Bonn s-a desfășurat 

marți a doua zi după cu
noașterea rezultatului 
alegerilor de duminică, o 
intensă activitate poli
tică.

Principalul eveniment l-a 
constituit hotărîrea conducerii 
Partidului Liber-Democrat de 
a intra imediat în tratative cu 
liderii Partidului Social Demo
crat în vederea formării unei 
noi coaliții guvernamentale. 
Inițiativa unor asemenea tra
tative a fost luată încă de luni 
de Willy Brandt, președintele 
P.S.D.G., care, și-a anunțat in
tenția de a candida pentru 
postul de cancelar al R. F. a 1 
Germaniei. Instanțele supreme 
ale P.S.D.G. au aprobat marți 
această inițiativă.

Este interesant de remarcat 
că decizia adoptată de condu
cerea liber-democrată specifică 
întîietatea ce o acordă tratati
velor cu social-democrații, lă- 
sînd în subtext să se înțeleagă 
că tratative similare ar putea 
fi inițiate și cu Uniunea Creș
tin Democrată a cancelarului 
Kiesinger. De altfel, Comitetul 
de conducere al Uniunii Creș
tin Sociale, aripa bavareză a 
partidului actualului cancelar, 
s-a pronunțat marți pentru o 
coaliție cu liber-democrații, a- 
preciind totodată că reînnoirea 
„marii coaliții" cu social-dpmo- 
crații „nu este de dorit".

Reînnoirea „marii coaliții1* 
nu pare oricum să fie la ordi-

si liber-democrati ?
nea zilei. Ea nu a fost evo
cată de loc în cursul unei în
trevederi între cancelarul Kie- 
singer și ministrul de externe 
Brandt, care prezidau delegații 
ale partidelor lor.

în cursul serii s-a anunțat 
din Bonn că au și început ne
gocierile între social-democrați 
și liber-democrați cu privire la 
formarea unei coaliții care să 
înlocuiască actualul guvern.

NEW YORK 30. — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
Marți la prînz, Corneliu Mă- 
nescu, a făcut o vizită minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Democrate Congo 
(Kinshasa), Cyrille Adoula, la 
sediul misiunii permanente a 
R. D. Congo pe lingă Națiunile 
Unite.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de conlucrare 
cordială, ambele părți expu- 
nîndu-și deschis și sincer punc
tele de vedere privind proble
mele abordate. .

bună bază în vederea rezolvării 
conflictului.

Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de stat al Statelor U- 
nite, Robert McCloskey a făcut 
ziariștilor o declarație în care a 
arătat, printre alteli, că William 
Rogers a făcut ministrului de ex
terne, Cornelia Mănescu, o trecere 
în revistă a inițiativelor diploma
ției americane în problema situa
ției din Orientul Apropiat.

Întrevederea a fost calificată 
drept fructuoasă, deschisă și utilă.

independenței

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, șeful delegației 
române la cea de-a XXIV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut luni după-amiază, 
o vizită secretarului de stat Wil
liam Rogers, la sediul misiunii 
permanente a S.U.A. la Națiunile 
Unite.

Cu acest prilej a avut loc o 
întrevedere în cadrul căreia, 
potrivit declarației făcute de Cor
neliu Mănescu ziariștilor, au fost 
abordate probleme ale situației 
internaționale și relațiile bilatera
le româno-americane în domeniul 
economic, cultural și consular.

Întrebat de ziariști dacă pro
blema situației din Orientul Apro
piat a figurat pe agenda discuții
lor purtate, Corneliu Mănescu a 
răspuns că România face ceea ce 
orice stat membru al O.N.U. tre
buie să facă, pentru că este de 
datoria tuturor statelor mari și 
mici de a-și aduce propria con
tribuție la aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. Intîrzierea găsirii 
unei căi convenabile tuturor păr
ților angajate în acest conflict, nu 
este în interesul țărilor din a- 
ceastă zonă. După părerea noas
tră rezoluția menționată este o

în seara zilei de 29 septembrie 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Kurt Waldheim, a oferit 
în saloanele hotelului St. Regis 
din New York un dineu de lucru 
în onoarea șefilor delegațiilor u- 
nor state europene.

Au participat șefii delegațiilor 
tuturor statelor coautoare ale re
zoluției privind „acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între 
statele europene ■aparținînd unor 

• sisteme social-politice diferite", 
rezoluție inițiată de România și 
adoptată în unanimitate de Adu
narea Generală a O.N.U. în anul 
1965.

Au mai luat parte, de aseme
nea, șefii delegațiilor și repre
zentanți ai Olandei, Turciei, Po
loniei, Cehoslovaciei și Italiei.

Cu acest prilej a avut loc un 
fructuos schimb de păreri asupra 
oglindirii problemelor europene în 
lucrările celei de-a 
siuni a Adunării 
O.N.U., a eforturilor 
care se fac pe plan 
vederea îmbunătățirii climatului 
politic și întăririi securității și au 
fost trecute în revistă acțiunile în 
curs de desfășurare în acest sens.

Întîlnirea s-a .desfășurat într-o 
atmosferă de lucru cordială.

XXIV-a se- 
Generale a 
convergente 
european în

JAPONIA. — Recent a fost prezentată o nouă realizare teh
nică : televizor cu aparat de transmisie a știrilor și fotografii
lor la domiciliul abonaților. Aparatul va fi pus în fabricație 

anul viitor

VARNA 30 (Agerpres). — In 
conformitate cu Programul de co
laborare cu țările socialiste pri
vind cercetarea și utilizarea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, 
între 22 și 27 septembrie 1969 a 
avut loc la Varna, în Republica 
Populară Bulgaria, o consfătuire 
a grupei de lucru permanente a 
țărilor socialiste și un simpozion, 
consacrate problemelor biologiei 
și medicinei cosmice.

Au luat parte reprezentanții 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacia, 
R. D. Germane, R. P. Polone, Re
publicii Socialiste România, R. P. 
Ungare și U.R.S.S. Participanții 
la consfătuire au trecut în revistă 
rezultatele lucrărilor comune exe
cutate în anii 1968—1969 de că
tre țările care colaborează în pro
blemele fiziologiei cosmice și 
securității zborurilor cosmice îm
potriva radiațiilor.

Consfătuirea grupei de lucru șt 
simpozionul privind biologia și 
medicina cosmică s-au desfășurat 
într-o atmosferă de deplină înțe
legere reciprocă și prietenie fră
țească.

Cipru, insula pe care le
genda o asociază numelui 
Ăfroditei, sărbătorește în pri
ma zi a lui octombrie aniver
sarea independenței, cuceri
tă în 1960. Pămîntul acesta, 
asaltat de valurile Meditera- 
nei, a fost martor al unei 
istorii zbuciumate. Zidurile 
păstrate prin furtuna timpu
lui certifică un trecut încăr
cat de evenimente, iar expo
natele adunate cu migală 
în sălile Muzeului din Nico
sia relevă o veche și strălu
citoare civilizat;--

Sfirsitul perioadei colonia
le, dobîndirea independenței, 
au creat Ciprului premisele 
unei multilaterale dezvoltări. 
Această insulă, cu o suprafa
ță de 9 251 km p, dispune de 
un subsol bogat în resurse. 
Dar industria se limitează 
la cîteva ramuri. Proiecte 
guvernamentale prevăd o 
extindere a zonei industriale 
mai ales la Nicosia. Proble
ma investițiilor este, însă, în 
strînsă legătură cu cea a 
climatului politic. Jumătate 
din populație lucrează în a- 
gricultură. Plantațiile de por
tocali din insulă sînt denu
mite prin fructele lor solici
tate pe piața europeană.

Turismul furnizează o im-: 
portantă sursă de venituri. 
Cipru înseamnă pentru destui 
călători legenda Ăfroditei 
și umbra nefericitului Othello. 
Dar relicvelor trecutului 
li se adaugă frumusețile ar
hitectonice moderne — con
strucții pline de fantezia ți 
eleganță, contopite cu fn- 
țîntătorul decor natural.

Insula cunoaște încă mul
tiple dificultăți. Deși la „linia 
verde" nu mai răsună împuș- ’ 
caturi, rămîn destule proble-J 
me ce își așteaptă rezolva
rea pentru ca destinderea' 
să fie reală și profundă. Ca
lea dialogului pe care s-au 
angajat exponenții celor do
uă comunități, chiar dacă 
este presărată cu obstacole, 
promite o soluție pașnică și 
stabilă, conformă intereselor 
tuturor ciprioților. Desigur, în 
completarea tabloului cipri
ot, nu se poate omite pre
zența pe harta țării a baze
lor militare străine, semnala
te de opinia publică drept 
un factor de tensiune.

Pentru ciprioți consolida
rea independenței naționale 
reprezintă un deziderat cu 
ample rezonanțe. Locuitorii 
acestei insule sînt animați 
de dorința de a trăi în pace, 
feriți de urgia distrugerilor 
și a vărsărilor de sînșe, da 
a fi stâpîni pe propriul lor 
destin.

m. r.
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• LA 30 septembrie, amba
sadorul român la Delhi, Petre 
Tănăsie, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui In
diei, Varahagiri Venkata Giri. 
După ceremonie, președintele 
s-a întreținut cordial cu amba
sadorul român.

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

• ȘEDINȚA de marți a Co
mitetului pentru dezarmare nu 
a durat decît 40 de secunde de
oarece pe lista vorbitorilor nu 
se afla înscris nici un delegat. 
Următoarea ședință este pre
văzută pentru joi.

• DUPĂ cum anunță agenția 
M.T.I., la Budapesta a încetat 
din viață, în vîrstă de 63 de 
ani. în urma unei crize de cord, 
Szirmai Istvan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., veteran al mișcării 
muncitorești internaționale.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
A.I.E.A.

• LUNI au luat sfîrșit la Vi- 
en.a lucrările celei de-a 13-a' 
conferințe generale a Agenției 
internaționale pentru energia a- 
tomică. La lucrările, care au 
durat o săptămînă, au partici
pat reprezentanții a 102 țări. 
Din țara noastră au participat 
acad. Horia Hulubei, președinte
le Comitetului pentru Energia 
Nucleară și Gheorghe Pele, am
basadorul României la Viena. 
Sigvard Eklund a . fost reales 
luni în funcția de-director ge
neral al A.I.E.A. pentru o nouă 
perioadă de patru ani. Pe de 
altă parte, conferința a ales, în 
conformitate cu sistemul de ro
tație. alte zece țări noi în Con
siliul guvernatorilor agenției. 
Este vorbă, între altele de Bra
zilia, Cehoslovacia, Niger, Ma
roc, Suedia, Ungaria și Uru
guay.

Delegația Consiliului Popu
lar al Municipiului București, 
condusă de Dumitru Popa, 
primarul general al Capita
lei, care se află în Suedia, a 
făcut luni o vizită la Comi
tetul de sistematizare și pla
nificare a dezvoltării orașu
lui Stockholm. După convor
birile avute la sediul comi
tetului, delegația a vizitat 
unele cartiere de locuințe.

Ambasadorul României In 
Suedia, Eduard Mezincescu, a 
oferit în cinstea delegației un 
cocteil la care au participat 
d-na Eva Reinens, primarul 
orașului Stockholm, deputați 
în consiliul municipal, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe al 
Suediei, directori de între
prinderi.

• POTRIVIT relatărilor pre
sei din Pnom Penh, trupele a- 
mericano-saigoneze continuă ac
țiunile agresive la frontierele 
Cambodgiei. Un comunicat 
transmis de agenția khmeră de 
presă informează că regiunile 
de frontieră Svayrieng și 
Prevveng au fost bombardate 
de mai multe ori în cursul luni
lor august și septembrie de că

Declarația ministrului de externe 
suedez

Vorbind la cel de-al 24-lea Congres 
Democrat din Suedia, Torsten Nilsson, 
suedez, a făcut cunoscut că țara sa va acorda în viitorii trei 
ani un ajutor economic de 40 milioane dolari Republicii De
mocrate Vietnam. „Suferințele poporului vietnamez au lăsat 
asupra noastră, a tuturor o impresie adîncă și stăruitoare", a 
spus ministrul. El și-a exprimat convingerea că hotărîrea gu
vernului de a acorda acest ajutor Republicii Democrate Viet
nam „este sprijinită cu vigoare de opinia publică". El a adău
gat că guvernul suedez speră „să ofere o contribuție cuprin
zătoare și Vietnamului de sud cînd luptele vor înceta". Vor
bitorul a criticat cu severitate războiul dus de Statele Unite 
în Vietnam.

tre unități ale armatei ameri- 
cano-saigoneze. Atacurile au 
provocat daune materiale loca
lităților cambodgiene situate în 
regiunile respective.

• PREȘEDINTELE Republi
cii Finlanda, Urho Kekkonen, 
i-a făcut marți o vizită preșe
dintelui Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, Gyula Kallai, transmi-

al Partidului Social- 
ministrul de externe 

te agenția M.T.T. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de 
păreri prietenesc, la care au 
participat ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, Ahti Kar- 
jalainen, și ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Janos 
Peter.

că 
re- 
cei

S.U.A. ȘI TAILANDA
• CASA Albă a anunțat 

Statele Unite au hotărît să 
tragă din Tailanda 6 000 din 
48 000 de soldați americani sta
ționați în această țară. Retrage
rea va începe în cîteva săptă- 
mîni și se va încheia la 1 iulie 1 
1970. Comunicatul Casei Albe 
adaugă că „cele două guverne 
vor continua să studieze nive
lul forțelor americane dizloca- 
te în Tailanda, în lumina apre
cierii lor privind desfășurarea 
conflictului vietnamez".

• CONTINUINDU-ȘI vizita 
în Belgia, delegația de juriști 
români condusă de ministrul 
justiției. Adrian Dumitriu, s-a 
întîlnit cu J. Bayot, prim-pre- 
ședintele Curții de casație, 
W.J. Ganshof, procuror general 
și cu alți înalți niagistrați bel
gieni.

In după-amiaza aceleiași 

zile, ambasadorul român la 
Bruxelles, Al. Lăzăreanu, a ofe
rit în. cinstea delegației româ
ne un cocteil.

• LA Tunis s-a anunțat ofi
cial că numărul victimelor în 
urma catastrofalelor inundații 
ce s-au abătut asupra mai mul
tor regiuni tunisiene, a atins 
311 morți. Totodată, se arată că 
au rămas fără adăpost 79 589 
locuitori și au fost distruse 
30 916 locuințe. Postul de radio 
tunisian precizează că 
te localități se află 
late.

mai mul- 
încă izo-

GREVA 
TN COREEA DE SUD

• LA 29 septembrie, peste 
10 000 de muncitori care deser
vesc bazele și instalațiile mi
litare americane din Coreea de 
sud au declarat grevă generală 
împotriva măsurilor discrimina
torii adoptate față de muncitorii 
sud-coreeni, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
viață. Greviștii au protestat, de 
asemenea, împotriva hotărîrii 
administrației americane a baze
lor de a concedia peste 1 000 de 
muncitori. Acțiuni similare de 

protest au avut loc la majorita
tea bazelor militare americane 
din Coreea de sud.

ARMATA 
IN REPUBLICA DOMINICANĂ
• PREȘEDINTELE Republi

cii Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, a dezmințit știrile privind 
posibilitatea unei lovituri mi
litare de stat în această țară, 
afirmînd că forțele armate do
minicane „se identifică cu o- 
biectivele guvernului". Come*' 
tind știrile apărute în presa dV 
străinătate privind influența 
crescîndă a militarilor asupra 
regimului dominican, Balaguer, 
a declarat că aramata „este su- , 
pusă complet" puterii civile.

• ORCHESTRA simfonică a 
Filarmonicii Banatul din Ti
mișoara a dat în orașul Poznan, 
în aula universității Adam 
Mickiewicz, un ciclu de concer
te care au fost primite cu căl
dură de publicul spectator. De 
asemenea, artiștii din Timișoa
ra au mai prezentat un concert 
în orașul Kalisz. Au dirijat Re
mus 
boc. 
listi 
pian

Georgescu și Nicolae Bo- 
Și-au dat concursul ca so- 
Alexandru Demetriad la 
și Gabriela Iliac la vioară.

a /

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA > București. Piața „Scînteil”. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele ae fac la oficiile poștale șl difuzorlî din tntreprinderi Instituții. Tiparul t Combinatul poligrafic „Casa Scînteli'


