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Un bilanț rodnic
in îndeplinirea obiectivelor

IN funcțiune

I
MELANA III
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I I

muncii voluntar-patriotice

I

Convorbire cu tov. IOSIF WALTER, 
secretar al C.C. al U.T.C.

organizațiile U.T.C., și-au adus

Cu două zile în urmă a 
loc ședința Biroului Comitetului 
Central al U.T.C. în care s-au 
analizat rezultatele obținute de 
către organizațiile județene — și 
cea a municipiului București — 
ale Uniunii Tineretului Comunist 
în cadrul acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotică pe anul 1969. 
Pentru a informa cititorii ziarului 
asupra aprecierilor ce s-au for
mulat cu acest prilej, am adre
sat cîteva întrebări tovarășului 
IOSIF WALTER, secretar al C.C. 
al U.T.C., care ne-a răspuns cu 
multă amabilitate.

— Marcat de cele două impor
tante evenimente — Congresul 
al X-lea al P.C.R. și cea de a 
25-a aniversare a Eliberării — 
196'9 a fost anul unor eferves
cente activități a tuturor oameni
lor muncii din uzine și fabrici, 
de pe șantierele de construcții, 
din mine și de pe ogoare pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de producție. V-am ruga, to
varășe secretar, să vă referiți la 
bilanțul cu care s-a soldat între
cerea ce a cuprins tineretul pa
liei pe baza chemărilor lansate

de muncă voIuntar-^WT^ftC^ contribuția la realizarea unor im- 
C 1969, în conformitate cu Hotărîrea Biroului C.C. ai U.T.C., 
S privind criteriile de clasificare a organizațiilor județene în 
C întrecerea pentru îndeplinirea planului de acțiuni patriotice 
t pe anul 1969, se hotărăște acordarea distincțiilor și premiilor 
ț următoarelor comitete județene :
2 • LOCUL I — Organizației județene a U.T.C. Pra-
2 hova, se acordă Drapelul și Diploma de Onoare a
J C.C. al U.T.C. și un premiu în valoare de 40 000 lei.

• LOCUL II — Organizației județene a U.T.C. Ca-
2 raș-Severin, se acordă Diploma de Onoare a C.C. al
2 U.T.C. și un premiu în valoare de 30 000 lei.
\ • LOCUL III — Organizației județene U.T.C. Teleor-
2 man, se acordă Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C.
2 și un premiu în valoare de 20 000 lei.
2 Pe următoarele locuri s-au situat organizațiileJu-
2 dețene U.T.C. Sibiu, Brașov, Tulcea, Brăila, Mehedinți,

Ilfov, Argeș.
2 LA COLECTAREA METALELOR VECHI se evidențiază 
j organizația județeană U.T.C. Brașov (căreia i se atribuie un 
\ premiu în valoare de 15 000 lei), precum și organizațiile ju- 
C dețene Sibiu, Galați, Timiș, Argeș.

Pentru realizarea obiectivului „LUCRĂRI IN SILVICUL- 
TURA", se evidențiază organizația județeană U.T.C. Argeș 

f (căreia i se atribuie un premiu în valoare de 15 000 lei), pre- 
2 cum și organizațiile județene U.T.C. Brăila, Vîlcea, Suceava, 
2 Bacău.
2 Pentru realizarea obiectivului „LUCRĂRI ÎN AGRICUL-
S TURA", se evidențiază organizația județeană U.T.C. Tulcea
S (căreia i se atribuie un premiu de 15 000 Ici), precum și orga-
v nizațiile județene U.T.C. Neamț, 'Argeș, Vîlcea.
t Premiile acordate vor fi dirijate spre procurarea de mate- 
L riale cultural-sportive, instrumente muzicale, excursii pentru 
f tinerii fruntași în acțiunile patriotice etc., cu care vor fi 
? premiate organizațiile U.T.C. din județele respective care au 
,/ avut în anul 1969 cele mai bune rezultate pe linia îndeplinirii 
7 obiectivelor cuprinse în planul de acțiuni.

portante obiective economice și 
social-culturale, au muncit pe 
șantierele naționale și locale ale 
tineretului, la efectuarea unor lu
crări în agricultură, silvicultură, 
construcții, îmbunătățiri funciare 
și irigații, la înfrumusețarea ora
șelor și satelor. Planul de muncă

Convorbire realizată de 
GH. FECIORU

I
i

Pe platforma industrială de 
la Săvinești a fost pusă în 
funcțiune, cu două luni înain
te de termen, o nouă fabrică 
de fibră acrilică românească 
„Melana ni“. cu o capacitate 
anuală de 10 000 tone, de trei 
ori mal mare decît cele două 
Instalații similare aflate în 
funcțiune la Săvinești. Instala
ția, care are un înalt grad de 
tehnicitate, a fost realizată 
după o tehnologie proprie de 
specialiștii de la Săvinești.

Cu prilejul dării în funcțiu
ne, Comitetul de partid al uzi
nei de fibre sintetice și Consi
liul de administrație al Cen
tralei industriale de fibre chi
mice Săvinești, au trimis o te
legramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, după ce 
raportează punerea în func
țiune înainte de termen a a- 
cestui important obiectiv in
dustrial se spune :

Hotărîți să aducem o contri
buție și mai de seamă la în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, ne exprimăm angaja
mentul ferm de a ne consacra 
toate forțele, toată energia, ta
lentul și experiența în vederea 
atingerii parametrilor proiec
tați cu patru luni înainte 
termenul planificat.

COOPERATIVA
ARE NEVOIE DE N0I“

In cooperativele agricole de producție vor avea loc, nu peste 
multă vreme, adunările de dare de seamă și dezbatere a cifre
lor de plan pe acest an. Potrivit prilej pentru o trecere în re
vistă a rezultatelor obținute pînă acum — o evidențiere a su
portului acestora, cu deosebire — adunările constituie, totodată, 
o și mai nimerită ocazie de a analiza și descoperi modalitățile 
care să ducă la îndeplinirea riguroasă a planurilor de producție 
fixate în 1970. Ce vor spune tinerii, ce probleme vor rMica ei 
în adunările amintite ? Am aflat răspuns la toate acestea depla- 
sîndu-ne zilele trecute în cîteva comune ale județului Ialomița. 
Nădăjduim că împărtășind cele aflate cititorilor ziarului nostru, 
nu vom comite o indiscreție prea mare.

rf* «■

de

GEORGETA POȘTARU, 
membră în comitetul U.T.C., 
comuna Albești, satul Buiești :

• Cît mai mulți tineri în sec
torul zootehnic. 1969 a fost pen
tru cooperatorii noștri un an 
bogat în realizări, pot spune

de către conferințele județene ale 
U.T.C. Prahova fi Teleorman.

— De la început se cere sub
liniată ideea că anul 1969 a fost 
marcat de desfășurarea unor im
portante acțiuni de educare prin 
muncă și pentru muncă. Chemă
rile la întrecere lansate de către

comitetele județene ale U.T.C. 
Prahova și Teleorman au creat 
un climat favorabil angajării or
ganizațiilor, a tineretului într-o 
activitate vie pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse. Zeci de mii 
de tineri muncitori, țărani, elevi 
și studenți, mobilizați de către

(Continuare în pag. a IlI-a)

In secfia filatură a Uzinelor textile Arad.Primire la președintele

oel mal bun din 1952 (cînd a 
luat ființă cooperativa) și pînă 
acum. Veniturile primite de 
cooperatori au Însumat 23,50 lei 
pentru fiecare zi-muncă, din 
care 18 lei, în bani. Avem ast
fel o platformă de pe care nu 
mai putem da înapoi. Iată de 
pildă, sectorul zootehnic care 
în 1970 și în anii următori va 
lua o mare amploare profilîn- 
du-se, în special, pe porcine. 
Ajungînd la acest punct trebuie 
să spun că ne izbim însă de o 
greutate. Deși tinerii au făcut 
lucruri minunate în cooperativă, 
spre sectorul zootehnic se în
dreaptă încă foarte, foarte pu
țini. De aceea cuvîntul meu în 
adunarea cooperatorilor va a- 
vea această temă : să recoman
dăm pentru zootehnie încă 9 
sau 10 tineri, să discutăm 
amănunțime cu ei pentru 
alături de ceilalți .9, care 
crează acum aici, să fie în stare 
a face față planului de produc
ție ce și l-au fixat cooperatorii.

Ing. IOSIF OCTAVIAN, C.A.P. 
Miloșești :

• Să pregătim din vreme pe 
viitorii lucrători ai ogoarelor 
irigate. Evident adunarea coo
peratorilor de la noi va con
stitui cadrul discutării mai mul
tor probleme și, în ce mă pri
vește, ca inginer șef, mă voi 
simți obligat să mă refer la 
toate. Există Insă una care îmi 
stă, cum se spune, la inimă. 
Noi am avut anul trecut 52 hec
tare destinate legumiculturii, 
plus 20 hectare tot pentru legu
micultura dar ' pentru culturi 
succesive, irigate prin puțuri 
forate. In ’70 vrem să extindem 
suprafața irigată la 35 hec-

GEORGETA POȘTARU

Consiliului de Miniștri Foto: C. CIOBOATA

în
ca, 
lu-

I. BODEA
(Continuare in pag. a IlI-a)

0 NOUA DISCIPLINĂ

ESTETICA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer a 
primit luni după-amiază, în vi
zită protocolară de prezentare, 
pe noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

Populare Bulgaria la București, 
Spas Nicolov Gospodov.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. . ACTIVITATEA CULTURALĂ

INDUSTRIALĂ
începînd de anul acesta, în 

programele Universității populare 
București a fost inclus și un 
curs de estetică industrială, frec
ventat de cadre tehnice din di
ferite ramuri ale industriei și din 
comerț. Unul din lectorii și ani
matorii acestui curs e tînărul in
giner Mircea Ivănescu, speciali
zat în probleme de estetică indus
trială, cu care ne-am întreți
nut pe marginea noii discipline, 
ca și asupra locului pe care-T 
ocupă și pe care ar trebui să-l 
ocupe aceasta în viitor.

— Situată la hotarul dintre ar
tă și tșKnică, estetica industria
lă e o activitate de creație al că
rui scor» este determinarea pro
prietăților formale ale obiectelor 
produse de industrie. Subliniez 
PROPRIETĂȚI FORMALE. în- 
trucît singur aspectul exterior e 
adesea rezultatul intenției de a 
face produsul mai atractiv sau 
de a-i disimula deficiențele con
stituționale. Calitățile formale 
s;nt însă consecința coordonării 

integrării tuturor factorilor 
funcționali, tehnologici, econo
mici. estetici- Toți acești factori 
se integrează procesului de for
mare a produsului- nu se aplică 
ulterior, ca un adaus cosmetic.

— Si aplicațiile practice ?
— De la obiectele de uz per

sonal, la utilajele tehnologice : 
de la mobilier, la mijloacele de 
locomoție, într-un cuvînt toate 
produsele create de industrie. A- 
ceastă activitate necesită o orga
nizare de echipă care îmbină 
strîns munca creatorului industrial 
cu a inginerului de specialitate, 
tot asa cum arhitectul și ingine
rul de rezistență sau inginerul 
instalator se completează reciproc. 
Ba de multe ori creatorul Im

dustrial cooperează și cu arhi
tectul care proiectează mediul 
in care se va integra produsul, 
ca și cu alți specialiști: tehno
logi. ergonomiști, specialiști în

GH. BACIU

(Continuare în pag. e IlI-a)

• Renaște o profesie:
SUBINGINERUL

nctcaua invâtâmlntulul superior de subingincrl

NU ESTE 0 ANEXĂ
....----------- —

BRIGADA 1 
„SCÎNTEII feți 

TINERETULUI" 
TRANSMITE: jr

SĂ .DISCUTĂM DESPRETINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MAGNETOFONUL NU MAI CINTA...
o

„Subsemnata (...) în ziua de 24.1.1970 am primit la cămi
nul unde locuiesc vizita a trei studenți. Cei trei, însoțiți fiind 
de două fete, mi-au propus să mergem să bem o cafea cu 
ocazia aniversării zilei de naștere a studentei Adina Domide 
de la Facultatea de limbi romanice, care împlinea 23 de ani. 
După unele ezitări, întrucît nu-i cunoșteam prea bine, avînd 
în vedere că băieții nu erau hinguri, că mai erau cu două 
studente, am acceptat să-i însoțesc în strada Poet Buzdugan 
nr. 5, la camera în care locuiau doi dintre ei — Petrescu și 
Bogdan — unde ne-am distrat pînă pe la ora 11 seara, cînd, 
pe nesimțite, două perechi au ieșit în holul mic de Ia intrare, 
eu răminînd cu studentul Stoica, de Ia Drept. Fiind singuri, 
acesta mi-a cerut imediat să mă dezbrac, iar eu refuzind m-a 
plesnit puternic peste față, incit m-a poditit sîngele pe na» |i

pe gură. Am început să țip, el însă m-a asigurat că este inu
til, că ceilalți, aflați la ușă, nu vor întreprinde nimic, iar 
camera este la subsol. într-adevăr, deși țipasem, nimeni, nici 
cele două fete n-au zis nimic. Am înțeles că fusesem prinsă 
într-o cursă. Ușile sînt încuiate și magnetofonul cîntă! a 
adăugat Stoica și mi-am dat seama că tot ceea ce mai puteam 
face era să evit mutilarea. Toate rugămințile mele, apelurile 
la înțelegere, faptul că nu fusesem niciodată în asemenea 
relații cu un bărbat nu l-au înduioșat pe studentul Stoica, de 
la Drept, nici pe ceilalți, care i-au urmat'*.

EUGEN FLORESCU

(Continuare bl pag. a V-a)

A RITMURILOR
LA

destul de des,Ne-am întîlnlt
dacă nu în principiu cel puțin în 
fapt, cu părerea că principala 
atribuție a activității culturale 
rămîne aceea de a crea bună 
dispoziție. Balul, seara dansan
tă, spectacolul de varietăți, car
navalul se bucură în programul 
casei de cultură, al clubului, al 
căminului cultural de un Iod pri
vilegiat. Hor le sînt consacrate 
eforturi deosebite, de reușita sau 
nereușita unor astfel de mani
festări se leagă, de multe ori, 
satisfacțiile sau insatisfacțiile 
organizatorilor. Nu putem fi nici 
noi în principiu, împotriva a- 
cestui interes.

DIFICULTĂȚI SAU CONFUZII 
ESENȚIALE ?

ni s-a spus atît la Buzău cît și 
în Vrancea, la Bacău, la Piatra 
Neamț, în multe alte locuri. Și 
ca dovezi ale acestei afirmații 
ne-au fost enumerate mai ales 
serbările cu soliști de muzică 
ușoară și turneele orchestrelor 
de amatori. Enumerările erau 
însoțite de aprecieri dlatre cele 
mal favorabile, rezerve critice 
fiindu-le adresate, fără menaja
mente, doar organizațiilor U.T.C. 
comunale sau di* orașe care

MODĂ!
an- 
di- 
in-

„n-au reușit încă să creeze 
sambluri, nu atrag tinerii Ia 
verse activități plăcute, nu _ 
treprind și nu oferă nimic interesant".

— Pe noi ne preocupă activi
tatea culturală — ne spunea 
Iszac SIGISMUND, primul se
cretar al Comitetului municipal 
Tîrgu Mureș al U.T.C. Cu ocazia 
majoratului, de pildă, după fes
tivități au loc spectacole cu pro
grame foarte atrăgătoare. Ne-am 
organizat o orchestră și un an
samblu. Din păcate n-am reușit 
să generalizăm serile de dans.

Printre alte dificultăți esenția
le invocate se mai aflau : Inexis
tența unei planificări riguros În
tocmite a mijloacelor de trans
port necesare formațiilor de a- 
matori pentru frecventele lor 
deplasări tn satele și comunele 
județului sau a planificării de
fectuoase a sălilor existente în 
oraș pentru repetițiile acelorași 
formații sau pentru dans.

— Ce să-i faci, am auzit ade
seori, tinerilor le place să dan
seze, tinerilor Ie plac filmele, ti
nerii vor să se distreze.

M. TACCIU 
S. BORCAN
N. BALTAG

(Continuare în pag. a TV-a)

GEORGETA GRECU

In cartea Iutii a Eseurilor 
sale la capitolul 
Despre tăria 
Montaigne zice : 
dintre acei care 
tare îndemnul închipuirii. 
Zdruncină pe fiecare, dar pe 
unii îi doboară. Tăria ei mă 
pătrunde. Dibăcia mea stă 
în a mă feri de ea, căci pu
tere nu am să-i stau împo
trivă. Aș trăi numai însoțit 
de oameni sănătoși și ve
seli”.

Intr-adevăr, poate una din 
primejdiile cele mari ale 
spiritului nostru e închipui
rea prea lungă, prea stufoa
să, închipuirea născută și clă
dită pe gol. Ceea ce înțelege 
Montaigne prin tipul acesta

intitulat 
închipuirii, 
„Eu sînt 

simt foarte

im-

de în bipuire, și după el și 
noi, nu are de-a face nici cu 
visul, nicț cu fantezia, bine
înțeles cu visul înțelepciunii 
treze și cu fantezia crea
toare. închipuirea deșartă c 
altceva, e o alunecare a spi
ritului în vid, o desprindere 
de tot ce e contingent, o ex
crescență în sine și pentru 
sine, amăgitoare și păgubi
toare. Ea nu are darul nici 
cel puțin de a odihni spiri
tul, dimpotrivă, îl obosește 
și mai mult, îl roade pe 
dinăuntru, îl ruginește și îl 
macină. Ajunsă la o anume 
pondere, această închipuire 
se preschimbă în caz clinic.

Cînd însă se poate ea ivi, 
cînd începe să se întindă 
peste spiritul nostru ca o ne
gură ? Răspunsul nu-i atît 
de greu de dat. Ea nu-și 
poate începe acțiunea răvă
șitoare decît atunci cînd spi
ritul e prins în stare de ane
mie, e slăbit și inactiv. In-

de GH. SUCIU

(Continuare In pag. a IV-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 f PROFESIA TA • PROFESIA TA MARȚI 3 FEBRUARIE 1970

In scopul Se a contura cu pre
cizie profilul profesiei de sub
inginer — și a veni astfel în 
sprijinul celor care în prezent 
se pregătesc pentru concursul 
de admitere în școala • superi
oară — ani avut o convorbire 
cu dr. ing. IOAN ȘTEFĂNES- 
CU, director general în Minis
terul Invățămîntului. Firește, 
prima întrebare s-a referit la 
definirea noțiunii de subinginer.

— Subinginerul este un 
specialist cu o pregătire su
perioară — cu un profil clar, 
închegat și distinct; el nu este 
un auxiliar al inginerului. De 
fapt, noțiunea de subinginer nu 
reflectă întocmai specificul ac
tivității pe care o va îndeplini 
acest specialist. Denumirea s-a 
păstrat însă din considerente 
care țin de tradiție. în țara noa
stră, învățămtntul de subingi- 
neri s-a bucurat de cele mai 
frumoase aprecieri, iar cadre
le pregătite In astfel de școli 
au dat dovadă — In produc
ție — de multă pricepere, < de 
competență profesională. De
sigur, o astfel de tradiție este 
bine să fie continuată. Dar sub
inginerul pregătit în cadrul în- 
vățămîntulul superior va avea 
sarcini de producție mult mai 
complexe, el fiind solicitat să 
conducă direct unele sectoare 
de activitate. Orice industrie 
modernă are nevoie atit de 
specialiști care să lucreze în 
sectoarele de concepție și de 
cercetare, cît și de specia
liști care să îndrume, să con
ducă ner ijlocit producția. în 
unele țări, specialiștii pregă
tiți pentru concepție și cerce
tare primesc titlul de inginer 
diplomat. Celorlalți li se acor
dă titlul de inginer. Noi folosim 
titlurile de inginer și subingi
ner, Deosebirea este în formă, 
nu în conținut.

— Ați făcut o referire la 
profilul distinct al subjngineru- 
lui ca specialist. Acest fapt im
pune, Ia rindul său, un profil 
distinct al invățămîntului de 
subingineri ?

— Răspunsul este afirmativ. 
Conținutul invățămîntului de 
subingineri trebuie să țină sea
ma în primul rînd de caracte
rul practic, aplicativ al acestei 
profesii. De aceea, planurile de 
învățămînt sînt orientate mai 
mult spre probleme tehnologi
ce, de exploatare, execuție, 
montaj, funcționarea utilajelor, 

Facultățile «tnt dominate, în 
aceste zile, de febra sesiunii de 
examene. Studenții secțiilor de 
subingineri — care beneficiază 
de condițiile de viață șl de 
studiu asigurate întregului ti
neret universitar — dovedesc, 
prin calitatea răspunsurilor la 
examene, că înțeleg să-șl ono
reze îndatoririle față de socie

tate

precum și organizarea procese
lor tehnologice. Se acordă o a- 
tenție deosebită desenului indu
strial, studiului caracteristicilor 
materialelor, cunoașterii proce
selor de producție.

— Există preocupări în vede
rea publicării unor cursuri, ma
nuale, tratate pentru studenții 
secțiilor de subingineri ?

— Primul obiectiv important 
în această privință a fost de
finitivarea planurilor de învă
țămînt. Realizarea acestuia nu 
s-a făcut prin reducerea la sca
ră a planurilor pentru sec
țiile care pregătesc ingineri. 
Au fost elaborate programe 
specifice, care țin seama de ce-

W

rințele formării acestui nou tip 
de specialist. Pe baza progra
melor definitivate s-a trecut la 
activitatea de elaborare a 
cursurilor și manualelor, care, 
pentru început, vor fi editate 
cu mijloacele proprii ale insti
tutelor.

— Se poate vorbi despre o 
tendință de „specializare" a 
unor cadre didactice, care să 
predea numai în invățămintul 
de subingineri ?

— Nu, nu există o asemenea 
tendință. în general, la secțiile 
de' subingineri sînt utilizate a- 
celeași cadre didactice care pre
dau și la facultățile unde se 
pregătesc ingineri. Intenționăm 
însă ca la unele discipline de 
strictă specialitate să folosim 
cadre din producție — dintre 
cei mai competenți specialiști.

— Și acum o întrebare de alt 
ordin. Statisticile arată că. în 
secțiile de subingineri, numărul 
studenților este cu mult mai 
mare decît ce] al studentelor. 

Credeți că profesia de subingi
ner este specifică numai băr
baților ?

— In unele ramuri indus
triale — datorită și cadrului o- 
bligațiilor pe care le are subin
ginerul, de îndrumare și 
conducere nemijlocită a produc
ției — este de dorit o prepon
derență a bărbaților. Mă refer 
la specialități cum sînt cele 
miniere, siderurgice, construc
ții civile și industriale. Sînt însă 
specialități unde fetele își pot 
afirma din plin talentul și com
petența. Este vorba mai ales 
despre ramurile industriei ali
mentare, instalații pentru con
strucții, industria chimică orga
nică, tehnologia chimică a ma- 
cromoleculelor, electronică a- 
plicată etc.

— Ce calități trebuie să înde
plinească un tinăr care dorește 
să devină subinginer ?

— Mai întîi o mențiune : sub
inginerul nu îndeplinește o pro
fesiune — cum spun unii — de 
categoria a II-a. El este factor 
principal în procesul de pro
ducție. Acest fapt cere în pri
mul rînd înclinații pentru acti
vitatea practică, multă energie 
și un deosebit spirit organiza
toric. De asemenea, pentru că 
el desfășoară o activitate de în
drumare și conducere nemijlo
cită a producției, deci un per
manent contact cu oamenii, i 
se mai cere să posede tact și un 
ascuțit spirit de observație.

— Pentru anii următori se 
preconizează o creștere a nu
mărului de studenți în învăță- 
mintul de subingineri ?

— învățămîntul superior de 
subingineri a debutat în anul 
universitar 1968—1969, funcțio- 
nînd cu 20 de specialități în 8 
centre universitare. în anul 
universitar 1969—1970 numărul 
specialităților a crescut cu încă 
10, apărînd și noi centre uni
versitare : Pitești și Baia Mare. 
Firește, acest fapt a dus la 
creșterea numărului de stu
denți. în anii viitori numărul 
locurilor în învățămîntul de 
subingineri va creste și mai 
mult, parțial în contul numă
rului de locuri în secțiile care 
pregătesc ingineri. Aceasta da
torită faptului că subinginerii 
urmează să preia de la ingineri 
sarcinile de îndrumare și con
ducere nemijlocită a activității 
de producție.

DISCIPLINELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE
LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE SUBINGINERI

Candidați! la concursul de admitere în învă
țămîntul de subingineri — cursuri de zi și se
rale — vor susține probe scrise și orale, după 
cum urmează, pe baza programelor care se vor 
publica în broșura „Admiterea în învățămîntul 
superior — 1970“.

1. — La specialitățile : electrotehnică, electro- 
energetică, termoenergetică, electronică aplica
tă, tehnologia prelucrării la rece, montarea și 
întreținerea utilajului chimic, construcții civile 
și industriale, instalații pentru construcții, ma
șini și utilaj pentru construcții, construcții hi
drotehnice, drumuri și poduri, întreținere și re
parații auto, construcții și întreținere feroviară, 
topografie minieră, mine, electromecanică mi
nieră, forajul sondelor și exploatarea zăcămin
telor de petrol și gaze, electromecanică petro
lieră, îmbunătățiri funciare : MATEMATICI (al
gebră, geometrie plană *), trigonometrie), scris 
și oral; FIZICĂ (mecanică și electricitate), scris.

2. — La specialitățile : metalurgie feroasă (fur
nale și oțelării), forje și tratamente termice t

MATEMATICI (algebră, geometrie plană *), tri
gonometrie), scris și oral ; FIZICA (mecanică, 
fizică moleculară și căldură), scris.

3. — La specialitățile : tehnologia chimică 
organică, tehnologia chimică a macromolectSe- 
lor, morărit-panificație, industrii alimentare, ex
tractive, industrii alimentare de origină anima
lă, industrii alimentare de origină vegetală : 
CHIMIE ORGANICA, scris și ral ; MATEMA
TICI (algebră), scris.

4. — Lă specialitățile : tehnologia chimică a- 
norganică, tehnologia silicaților și compușilor 
oxidici : CHIMIE ANORGANICA, scris și oral; 
MATEMATICI (algebră), scris.

5. — La specialitatea cadastru funciar : MA
TEMATICI (algebra, geometrie plană»), trigo
nometrie), scris și oral; FIZICA (mecanică, op
tică), scris.

♦) La geometria plană nu se cere demonstra
rea formulelor și a teoremelor.

Pentru secțiile de subingi
neri, concursul de admitere se 
va susține potrivit reglementă
rilor care privesc toate facultă
țile tehnice. înscrierile se vor 
face între 4 și 9 iulie, iar con
cursul va începe în ziua de 
10 iulie.

In învățămîntul superior 
de subingineri, durata studi
ilor este de doi ani și jumă
tate pentru cursurile de zi și 
de trei ani și jumătate pentru 
cursurile serale. (La „seral" 
pot urina numai acei absol
venți de liceu care sînt înca
drați în producție și lucrează 
într-o ramură din specialitatea 
facultății respective).

Studenții secțiilor de sub

ingineri beneficiază de toate 
drepturile acordate tinerilor 
care urmează cursurile uni
versitare. De asemenea, in
strucțiunile privind efectua
rea stagiului militar de că
tre tinerii care urmează cursu
rile invățămîntului superior se 
aplică și studenților de la sec
țiile de subingineri.

In ultimul semestru, stu
dentul va realiza un proiect 
de diplomă, pe care îl va sus
ține în cadrul examenului de 
absolvire. Acest proiect tre
buie să cuprindă o sinteză a 
cunoștințelor acumulate — 
cu accent pe probleme tehno
logice, de execuție și de or
ganizare a fabricației, întreți

nerea și repararea utilafelor. 
In măsură mai redusă, pro
iectul va cuprinde și teme de 
proiectare. După trecerea e- 
xamenului de absolvire, comi
sia acordă titlul de subingi
ner.

Subinginerii vor fi reparti
zați în unități economice, 
unde li se va încredința con
ducerea independentă a unor 
sectoare de complexitate mică 
și mijlocie, cu caracter de e- 
xecuție sau exploatare, mon
taj sau întreținere, precum și 
rezolvarea independentă a u- 
nor părți din proiectele com
plexe sau rezolvarea comple
tă a unor proiecte tehnologi
ce, de reparații, adaptări de 
proiecte tip etc.

Redactorul paginii
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Apostu C. Radu — Sascut, 
județul Bacău : Pentru ad
miterea în școala de ofi
ciant P.T.T. este necesară 
diploma de absolvent de li
ceu. Denumirea de diriginte 
nu indică o profesiune ci o 
funcție, un grad în ierarhia 
profesională. Pentru cealaltă 
îndeletnicire nu există o 
școală specială. Pentru lă
muriri suplimentare adresa- 
ți-vă Ministerului Transpor
turilor, Bd. Dinicu Go- 
lescu 38, direcția învățămînt. 
Ar fi fost însă mai po
trivit să-mi scrie chiar fiul 
dv. care m-ar fi lămurit mai 
bine în legătură cu profesi
unea pe care dorește să o 
urmeze. Cine ar putea ști 
mai bine decît el ?

Holban Daniel — Tg. Fru
mos, județul Iași : încrede
rea pe care ne-o arăți 
ne-a făcut plăcere și vreau 
să-ți răspund Ia ea în ace
lași fel. îmi spun că ai pro
babil motive speciale ca as
tăzi, în epoca zborurilor 
cosmice, a calculatoarelor 
electronice și grefelor de 
cord să iei o astfel de ho- 
tărîre. Din scrisoare n-am 
înțeles cum ai ajuns la a- 
ceastă alegere. Explică-mi 
mai amănunțit ce te-a de
terminat să-ți imaginezi în 
acest mod viitorul tău și-ți 
voi răspunde personal, la 
adresa indicată.

Doru Constantin, județul 
Alba : Scriitorul Ion Băieșu 
mă va ierta că-ți răspund în 
locul domniei-sale și te rog 
și pe tine, dragă Costică, să 
faci la fel. Și pentru a ob
ține iertarea ta, mă grăbesc 
să-ți răspund : dacă munții 
Apuseni și oamenii vrednici 
care trăiesc acolo au făcut 
din tine un tînăr de nădejde, 
cu dragoste de țară, neîn
fricat și dirz stăruitor în 
muncă, iubitor de oameni și 
însuflețit de respect față de 
un om drept și cinstit — și 
fără îndoială că au izbutit 
să te facă să fii astfel — te 
poți adresa Cercului terito
rial în raza căruia domici- 
liezi care-ți va da fără în- 
tîrziere lămuririle cerute. Și 
anunță-ne și pe noi dacă ți 
s-a îndeplinit dorința, adre- 
sîndu-ți însă scrisoarea di
rect rubricii „Viața bate la 
ușă".

Lazăr Monica, Filipeștii de 
Pădure, județul Prahova : 
Vastele relații economice pe 
care le întreține România cu 
numeroase țări din toate 
colțurile lumii necesită con
tribuția unor specialiști bine 
pregătiți în problemele și 
tehnicile comerțului exte
rior. Economia este un pro
ces foarte complex și în 
condițiile unei singure țări, 
și cu atît mai mult, dragă 
Monica la nivel mondial. 
Economistul specialist in co
merțul exterior lucrează în 
Întreprinderile de... comerț 
exterior, în centralele in
dustriale, In ministerul de 
resort. EI trebuie să cunoas
că foarte bine economia 
mondială, cu tendințele și 
exigențele ei mereu în 
schimbare, mai multe limbi 
străine, matematicile, geo
grafia, merceologia produse
lor industriale, să aibă pu
tere de judecată, spirit cri
tic, imaginație creatoare, o 
gîndire flexibilă, promptitu
dine în decizie, să fie In 
permanență bine informat 

ca să poată apăra pe toate 
piețele lumii interesele eco
nomice ale poporului, valo- 
rificîndu-i cît mai bine 
munca. Și acum, dacă socoți 
că îndeplinești aceste condi
ții, iți urez succes la exame
nul de admitere.

Un grup de elevi ai Școlii 
tehnice de construcții din 
Tg. Mureș, prin intermediul 
tov. Bocicor Leontin Vasile : 
Chiar în numărul de față se 
fac referiri la secțiile de 
subingineri, din care sper 
că ați aflat răspuns la una 
din întrebările voastre. în 
ceea ce privește celelalte 
două întrebări, ținind seama 
de caracterul lor, „tehnico- 
organizatoric", de specifi
cul lor local" tot conducerea 
școlii sau ministerul de re
sort v-ar putea lămuri mai 
bine. Sper să vă fim de fo
los consemnînd în acest Ioc 
mirarea redacției noastre în 
legătură cu atitudinea mis
terioșilor factori competenți, 
cum spuneți dv. și să-i rog 
să vă răspundă comunicîn- 
du-le la rindul meu cele 
două întrebări. Ce calificare 
și ce diplomă vor primi ele
vii din școlile tehnice de con
strucții ce au acum durata 
de doi ani ? La fel ca cei din 
vechile școli cu durata de 3 
ani ? și 2) care va fi sala
riul de încadrare la sfîrșitul 
școlii ? Cred că aveți drep
tul să aflați răspuns Ia aces
te întrebări. Pentru exame
nele de diferență adresați-vă 
celui mai apropiat institut 
politehnic.

Epure Eleonora — Ubără- 
șești — județul Vrancea : 
La cele două examene se 
cere materia din liceu așa că 
programa cerută se confun
dă cu cuprinsul respective
lor manuale. însă, pentru 
profesiunea de asistentă me
dicală, pe lingă chimic orga
nică, anatomie și fiziologie 
mai este necesară o materie: 
știința și arta omeniei ac
tive, a simpatiei pentru 
omul aflat în suferință, ca
pacitatea de înțelegere a di
ficultăților prin care trece 
el, dorința de a-i fi de folos. 
Această materie nu are o 
programă și nici nu este ne
cesară pentru, că se presu
pune că cel ce a hotărîtsă-și 
închine viața semenilor săi 
suferinzi poartă înscrise ce
rințele acestei materii în cu
getul și inima sa.

în atenția corespondenți
lor mei Numeroși cititori 
au vizitat în ultimele zile 
redacția noastră sau ne-au 
telefonat în legătură cu pre
ocupările lor oglindite în 
pagina „Profesia ta“. Această 
afluență confirmă interesul 
pe care cititorii îl nutresc 
pentru modalitățile publicis
tice prin care am încercat 
să le venim în ajutor (pe 
de altă parte, afluxul de 
vizitatori a dezorganizat pur 
și simplu activitatea redac
torilor care au numeroase 
treburi, pagina în discuție 
reprezentînd numai un as
pect al acestei activități). De 
aceea, vă rog să preferați 
metoda... poștală, scriin- 
du-mi despre tot ce vă fră- 
mintă în legătură cn alege
rea profesiunii. Nu uitați 
să menționați pe plic :Pen- 
tru rubrica „Viața bate Ia 
ușă".

» SPECIALITATEA „ENERGETICA"
‘ CURSURI DE ZI:
* • Facultatea de energetică din cadrul Institutului politehnic 
1 din București, cu două secții : Electroenergetică și Termoener-
> getică.
I 0 Secția Electroenergetică — Ia Facultatea de electrotehnică 
) a Institutului politehnic din Iași și la Facultatea de electroteh- 
i nică a Institutului politehnic din Timișoara.:
[ CURSURI SERALE:
* e Secția Electroenergetică — la Facultatea de energetică din
* București (Institutul politehnic) și în cadrul Facultății de elec- 
1 trotehnică a Institutului politehnic din Iași.

; SPECIALITATEA „ELECTROTEHNICĂ"
[ CURSURI DE ZI :

* 0 Secția Electrotehnică — în cadrul Facultății de mecanică
1 a Institutului politehnic din Brașov, Facultății de electrotehnică
* din Cluj (Institutul politehnic) și Facultății de electrotehnică a 
1 Institutului politehnic Timișoara.
[ CURSURI SERALE :

. e Secția Electrotehnică — Facultatea de mecanică a Institu
tului politehnic din Brașov.

! SPECIALITATEA
; „ELECTRONICĂ Șl TELECOMUNICAȚII"
[ CURSURI DE ZI :

0 Secția Electronică aplicată — la Facultatea de electronică 
și telecomunicații din București (Institutul politehnic).

' CURSURI SERALE :
I e Secția Electronică aplicată — în cadrul Facultății de electro-
I nică și telecomunicații a Institutului politehnic din București.

’ SPECIALITATEA „MECANICĂ"
! Șl „TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI"
» CURSURI DE ZI:

1 e Secția Montarea și întreținerea utilajului chimic — in cadrul
> Facultății de mecanică a Institutului politehnic București.
I 0 Secția Tehnologia prelucrării la rece — în cadru] Facultății
( de tehnologia construcțiilor de mașini a Institutului politehnic 

din București, Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini
’ a Institutului politehnic din Brașov, Facultății de mecanică a 
’ Institutului politehnic din Cluj, Facultății de mecanică a Insti
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tutului politehnic din Galați, Facultății de mecanică a Institu
tului politehnic din Iași și Facultății de mecanică a Institutului 
politehnic din Timișoara.

0 Secția Tehnologia prelucrării la rece — în cadrul Institu
tului de subingineri din Pitești.

CURSURI SERALE :
0 Secția Tehnologia prelucrării la rece — care funcționează 

la Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini a Institu
tului politehnic din București, la Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini a Institutului politehnic Brașov și la fa
cultățile de mecanică ale institutelor politehnice din Cluj, Galați, 
Iași și Timișoara.

SPECIALITATEA „CHIMIE INDUSTRIALĂ"
CURSURI DE ZI:

0 Facultatea de chimie industrială a Institutului politehnic 
din București, cu trei secții : Tehnologia silicaților și compu
șilor oxidici, Tehnologia chimică anorganică și Tehnologia chi
mică organică.

• Facultatea de chimie industrială a Institutului politehnic 
din Iași, cu două secții: Tehnologia chimică anorganică și Teh
nologia chimică a macromoleculelor.

CURSURI SERALE:
e Facultatea de chimie industriaă din cadrul Institutului poli

tehnic din București, cu două secții : Tehnologia chimică anor
ganică și Tehnologia chimică organică.

0 Secția Tehnologia chimică anorganică — la Facultatea de 
chimie industrială a Institutului politehnic din Iași.

SPECIALITATEA „TRANSPORTURI"
CURSURI DE ZI:

0 Secția întrețineri și reparații auto — la Facultatea de 
transporturi a Institutului politehnic București și Facultatea de 
mecanică a Institutului politehnic din Brașov.

0 Secția întrețineri șl reparații auto — în cadrul Institutului 
de subingineri Pitești.

CURSURI SERALE:

0 Secția întrețineri și reparații auto — în cadrul Facultății 
de transporturi (Institutul politehnic București) și Facultății de 
mecanică (Institutul politehnic Brașov).

SPECIALITATEA „METALURGIE"
CURSURI DE ZI:
• Facultatea de metalurgie — la Institutul politehnic din 

București, cu două secții: Metalurgie feroasă (furnale, oțelării) • 
Forjă și tratamente termice.

CURSURI SERALE:
0 Secția Forjă și tratamente termice — Ia Facultatea de meta

lurgie a Institutului politehnic din București.

SPECIALITATEA „CONSTRUCȚII"
CURSURI DE ZI “

0 Secția Construcții civile și industriale — la Facultatea de 
construcții a Institutului de construcții din București, Facultatea 
de construcții a Institutului politehnic din Cluj, Facultatea de 
construcții a Institutului politehnic din Iași și Facultatea de con
strucții a Institutului politehnic din Timișoara.

• Secția Instalații pentru construcții — la Facultatea de in
stalații pentru construcții a Institutului de construcții din Bucu
rești.

• Secția Mașini și utilaj pentru construcții — La Facultatea 
de mașini și utilaj pentru construcții din cadrul Institutului de 
construcții București.

0 Secția Construcții hidrotehnice — la Facultatea de hidro
tehnică a Institutului de construcții București.

a Secția îmbunătățiri funciare — la Facultatea de hidro
tehnică a Institutului de construcții din București, Facultatea de 
hidro-tehnică a Institutului politehnic din Iași și Facultatea de 
construcții a Institutului politehnic din Timișoara.

0 Secția Construcții și întreținere feroviară — la Facultatea <s 
de căi ferate, drumuri și poduri a Institutului de construcții dîn < 
București. J

• Secția Drumuri țj: poduri — la Facultatea de căi ferate, < 
drumuri și poduri a Institutului de construcții din București și (? 
Facultatea de construcții a Institutului politehnic din Iași. ]

e Secția Cadastru funciar — la Facultatea de căi ferate, dru- < 
muri și poduri a Institutului de construcții din București. j

CURSURI SERALE: }

0 Secția Construcții civile și industriale — Ia Facultatea de J 
construcții a Institutului de construcții București, precum și la J 
facultățile de construcții ale institutelor politehnice din Iași, \ 
Cluj și Timișoara. £

o Secția Instalații pentru construcții — la Facultatea de in- < 
stalații pentru construcții din cadrul Institutului de construcții C 
București. /

SPECIALITATEA „PETROL, GAZE Șl GEOLOGIE" ]|
CURSURI DE ZI : S

0 Facultatea de forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor S
de petrol și gaze (în cadrul Institutului de petrol, gaze și geo- C 
logie din București), cu două secții : Forajul sondelor : Exploa- C 
tarea zăcămintelor de petrol și gaze. c

0 Secția Electromecanică petrolieră — Ia Facultatea de ma- V 
șini și utilaj petrolier a Institutului de petrol din Ploiești. C

SPECIALITATEA „MINE" S
CURSURI DE ZI:

0 Secția Mine — la Facultatea de mine a Institutului de mine J 
din Petroșani și la Institutul de subingineri din Baia Mare.

e Secția Topografie minieră — la Facultatea de mine din 
Petroșani.

0 Secția Electromecanică minieră — Ia Facultatea de electro- S 
mecanică a Institutului de mine din Petroșani și la Institutul S 
de subingineri din Baia Mare. C

CURSURI SERALE:

0 Secția Mine — Ia Facultatea de mine din Petroșani. r

SPECIALITATEA „INDUSTRII ALIMENTARE 5
Șl TEHNICA PESCUITULUI" <

CURSURI DE ZI: S

0 Facultatea de industrii alimentare și tehnica pescuitului - \
la Institutul politehnic Galați, cu patru secții : Morărit și pani- ’ i 
ficație t Industrii alimentare extractive • Industrii alimentare de 5 
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ADUNĂRILE SALARIAfllOR

DIN SECJU, ATELIERE Șl SECTOARE
___ J ■ ■ ■

Adunările generale ale sala
riaților care se desfășoară în 
aceste zile în secții, în sectoare 
și ateliere în institute de cer
cetări și proiectări reprezintă 
un bun prilej pentru tineri, 
pentru organizațiile U.T.C. de a 
participa nemijlocit la dezba
terea problemelor de bază ale 
producției, de a veni cu pro
puneri concrete, de a sugera 
măsuri capabile să ofere garan
ția îndeplinirii cu succes a sar
cinilor de plan pe anul 1970.

Ancheta întreprinsă de cîțiva 
din reporterii ziarului a urmă
rit pe viu cum răspunde acestor 
cerințe prezența la adunările 
salariaților a tinerilor, a orga
nizațiilor U.T.C.

Sîntem în secția 211, secție 
chele a uzinei Metrom Brașov. 
Dezbaterea cifrelor de plan a 
început aici în atelierul de la
minare și etiraj care la rîndul 
lor reprezintă ponderea hotă- 
ritoare îx producția de lami
nate. O primă impresie înainte 
ca inginerul Mihal Prigoci, șe
ful secției să-și înceapă prezen
tarea referatului : majoritatea 
participanților sint tineri. „Au 
venit aici, ne declară secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, 
bine pregătiți". Aveam să ne 
convingem de acest lucru în 
timpul discuțiilor în cadrul că
rora propunerile multora dintre 
tinerii laminoriști au fost reți
nute în planurile de măsuri a- 
doptate. Fie că s-au referit la 
calitatea produselor, la întreți- 

. nerea utilajelor sau la discipli
na în producție cei care au luat 
cuvîntul au dovedit preocupare 
pentru ceea ce producția recla
mă de urgență, pentru bunul 

- mers al lucrurilor în secții. La- 
.minoristul Dumitru Landicopol, 
de exemplu, reclamă faptul că 
un mare volum de blocuri de 
alamă vin de la turnătorie cu 
deficiențe de calitate, ceea ce 
face ca ele să fie returnate. „Pa
gubele — spunea el, sînt foarte 
mari. Se repetă întreaga mano
peră, valoarea ei dublîndu-se, 
în același timp se produc în
semnate pierderi de metal". 
Avînd în vedere prezența în 
număr mare a tinerilor în tur
nătorie el consideră necesară 
inițierea în primă urgență a 
unor forme de îmbunătățire a

pregătiriî profesionale a tineri
lor turnători,

Alți participanțl la discuții 
printre care Ion Mondoca, Con
stantin Hrihor, Constantin Chis- 
cop, Ion Bujoreanu etc. au de
monstrat apoi prin calcule pier
derile secției datorită indisci
plinei. Ea se manifestă prin 
întîrzierea de la serviciu, în 
special a celor care fac naveta, 
printr-o măre fluctuație a an- 
gajaților datorită necunoașterii 
temeinice de către fiecare mun

ordinul orelor. Nu înțeleg ati
tudinea șefilor de echipă care 
obișnuiesc să tolereze aceste 
abateri. Timpul pierdut crește 
și prin prelungirea pauzei de 
masă nepermis de mult".

Cum 80 la sută dintre munci
torii acestor ateliere sînt ti
neri, de o deosebită atenție s-a 
bucurat intervenția tovarășului 
Iuri Anghel, secretarul U.T.C. 
al grupei de la echipări pano
uri : „Chem la întrecere, cu 
ocazia acestor dezbateri, pe

rii salariaților de la atelierele 
echipări electrice : organizația 
U.T.C. nu a folosit acest prilej 
pentru a analiza comportarea 
necorespunzătoare a unor tineri 
în timpul producției astfel încît 
discuțiile au rămas oarecum 
abstracte. De faptul că la ateli
erul echipări electrice organi
zația U.T.C. mai are multe de 
făcut în domeniul întăririi dis
ciplinei ne-au convins și tinerii 
(peste 30) care au ieșit tiptil din 
sală pe parcursul dezbaterilor, 
evadînd de la această ședință 
care îi viza, în primul rînd pe 
ei. Nimeni nu s-a ridicat să spu
nă vreun cuvînt despre acest 
amănunt, nu lipsit de semnifi
cații.

La adunarea salariaților, de Ia 
Șantierul naval din Galați s-au 
înscris la cuvînt numeroși ingi
neri, maiștri și muncitori. Sar
cinile sporite pe 1970 ale șantie
rului au impus o analiză aten-

DAR DESPRE COMPORTAREA

citor a sarcinilor ce revin în 
particular și în ansamblu colec
tivului din care face parte. Pe 
bună dreptate s-a subliniat ne
cesitatea ca organizația U.T.C. 
să-și spună mai răspicat cuvîn- 
tul în această privință printr-o 
mai adecvată și mai perseve
rentă activitate educativă.

întreprinderea de construcții 
metalice și prefabricate Bucu
rești — atelierul echipării elec
trice. Maistrul Moise Stavrica 
spunea : „Nu am reușit să fa
cem ca toată masa de muncitori 
să fie conștientă de importanța 
folosirii integrale a timpului de 
lucru. Nu exagerez cînd spun 
că fiecare muncitor pierde zil
nic în medie două ore din cele 
8 care ar trebui să fie destinate 
producției. Există multe absen
țe nemotivate, întîrzieri și

muncitorii din grupa a IV-a, 
U.T.C., de la echipări celule. 
Criteriile de bază ale întrecerii 
(inînd cont de problemele care 
s-au ridicat aici propun să fie 
disciplina la locul de muncă, 
mai ales numărul de absențe 
nemotivate și numărul întîrzie- 
rilor de la lucru, economisirea 
de materiale — metal, sîrmă 
etc." In aceeași ordine de idei 
la adunarea salariaților de la 
secția cleme și armături tov. 
Gheorghe Porojan, secretarul 
comitetului U.T.C. pe secția 
Progresul a susținut materiali
zarea ideii unor anchete peri
odice la locurile de producție 
pentru urmărirea eventualelor 
acte de indisciplină și menține
rea în permanență a legăturii 
cu masa largă de tineri prin 
cunoașterea problemelor lor la 
fiecare loc de muncă.

Nu putem însă să nu semna
lăm totuși o deficiență a adună-

tă a rezervelor existente în 
burtă parte nefolosite în cursul 
anilor trecuți. Unele dintre a- 
cestea au fost indicate în darea 
de seamă prezentată de ingine
rul Gheorghe Angheliu, direc
tor general al șantierului. Dacă 
întîrziem asupra capitolului 
disciplină, în producție, va tre
bui să consemnăm unele cazuri 
deloc îmbucurătoare. în absen
țe nemotivate și învoiri s-au ri
sipit nu mai puțin de 90.000 
ore/om ; în domeniul fluctuației 
e dezvăluit complet și îngrijo
rător într-o comparație de cifre: 
în 1969 au fost angajați în șan
tierul naval 1871 și au plecat 
1701 salariați ; s-au înregistrat 
de asemenea, numeroase cazuri 
de neresp.ectarea tehnologiei de

fabricație, de neîngrljirea utila
jelor sau de încălcarea norme
lor de protecția muncii ceea ce 
a făcut ca în ultimul semestru 
al anului trecut, numărul ac
cidentelor de muncă să se du
bleze. Ascultîndu-i pe cel care 
au luat cuvîntul șl știind că 
organizația U T.C. a șantieru
lui cuprinde peste 2 000 de ti
neri prezenți și un număr în
semnat de cadre tehnico-ingi- 
nereștl, că posibilitățile de ac
țiune șl intervenție în soluțio
narea pozitivă a problemelor 
ridicate (sub îndrumarea direc
tă a comitetului coordonator 
U.T.C. funcționează un club teh
nic al tinerilor Ingineri și teh
nicieni) sînt mari, am așteptat 
cu nerăbdare apariția la tribu
nă a inginerului Constantin Tă- 
nase, secretarul comitetului 
U.T.C.

Evitînd să reproducem întrea
ga intervenție a secretarului 
U.T.C. putem spune că ea se 
regăsește In expresia cu care se 
încheie: „comitetul U.T.C. mun
cește bine". De parcă dînsul, se
cretarul U.T.C. nu reprezenta 
comitetul U.T.C. de la Șantierul 
naval Galați, cl un organ supe
rior. Așa cum reiese și din cu- 
vîntul celorlalți vorbitori pre
cum șl al directorului general 
al șantierului, In această unita
te se înregistrează un «umăr 
mare de abateri de la discipli
nă, absențele nemotivate, întîr- 
zierlle și fluctuația reprezintă 
lacune îngrijorătoare. Deci era 
necesar ca secretarul comite
tului U.T.C. să facă o succintă 
analiză a acestor fenomene ne
gative și apoi să propună dife
rite soluții șefilor de secții și 
conducerii întreprinderii. Ne 
așteptam, de asemenea, să 
se angajeze ca în cadrul 
clubului tehnic să fie a- 
bordată rezolvarea chestiunilor 
tehnice ridicate de diferiți ingi
neri sau maiștri, să se precizeze 
de pe acum care anume soluții 
vor fi investigate. Lpgic și ne
cesar urmau referiri critice și 
autocritice la adresa clubului a- 
mintit sau a lipsei de activi
tate a acestuia, cunoscut fiind 
faptul că în încăperea ce a fost 
rezervată domnește doar praful 
părăsirii.

La multe ne așteptam. De la 
tribună inginerul Tănase Con
stantin ne lăsa să întrevedem : 
dacă nu ne lăudăm noi, atunci 
cine să ne laude". Da. dar cui 
folosește această atitudine ?

R. LAL, I. MORARU
I. CHIRIC

I

ICONSTANTIN NALBEA ELENA IONIȚAIng. IOSIF OCTAVIAN

(Urmars din pag. 1)
tare pentru că sectorul legumi
col ne aduce avantaje foarte 
mari. In anul trecut, de pildă, 
am obținut 700 de mii de lei 
venituri peste suma planificată. 
Este știut însă că Irigațiile nu 
se pot face oricum, ele cer oa
meni bine pregătiți în meserii 
care nu s-au mai profesat nici- 
cînd prin părțile noastre. La 
ora actuală, în acest sector, 
mai mult de jumătate sînt 
tineri. Dar este nevoie de mai 
mulți. Iată de ce cuvîntul meu 
în adunarea generală va fi un 
apel adresat tinerilor i califi- 
cați-vă în meseriile cerute de 
irigații, veniți cît mai mulți în 
sectorul legumicol.

Dar la noi, pentru 1970, nu se 
pune problema calificării numai 
în meseria de motopompiști, 
să spunem. Avem nevoie de 
mai mulți tractoriști, de ti
neri care să lucreze în ate
lierul mecanic, în meserii ca 
tîmplăria sau zidăria deoarece 
pentru anul în curs, ne re
vine un însemnat volum de 
construcții. în 1969 am ridicat 
două îngrășătorii și două mater
nități. în acest an vom continua 
programul de construcții cu 
încă două îngrășătorii și o hală 
de păsări. Tocmai de aceea nu 
este inutilă și o a doua chemare 
către tineri și, firește, către or
ganizația U.T.C.

RADU BOCȘA, 
mitetului U.T.C., 
șești :

• Cam multe 
noi. Susținînd 
care s-a referit 
Iosif Octavian voi aduce în dis
cuție încă una. Noi va trebui 
să preluăm tot ce a fost bun, 
toate formele și metodele de 
muncă a organizației în rîndul 
tinerilor care au dat, în 1969, 
rezultate bune. Mă refer, de 
exemplu, la necesitatea ca în 
Vîrfuri de campanie să fim cu 
toții prezenți acolo unde e ne
voie de noi. în anul trecut am 
apelat la elevi, care se aflau în 
vacanță, să ne ajute la recol
tatul și sortatul produselor din 
legumicultura. Au făcut o trea
bă bună și în acest an vom pro
ceda la fel. La cooperativa din 
satul Nicolești avem însă lu
cruri mai greu de rezolvat. 
Spre deosebire de Miloșești, 
aici se resimte lipsa brațelor 
de muncă și comitetul U.T.C. 
va trebui să nu stea pasiv pen
tru că posibilități de suplinire 
a acestei dificultăți există. în 
primul rînd, este nevoie ca ti
nerii care vin la munca cîm- 
pului să dea o mai mare aten
ție calității lucrărilor agricole 
mai ales în perioada de între
ținere a culturilor. Este apoi 
necesară o intensificare a mun
cii, o folosire mai bună a zilei 
de lucru. Aș vrea să arăt, de 
pildă, că sînt unele zile, destul 
de multe la număr, pe care unii 
dintre tineri Ie țin drept... săr
bători- Dar in timp ce unii ti-

a*ri țin alrbătoarea, în agricul-

tură timpul nu așteaptă și re
colta se depreciază. Organizația 
U.T.C. va trebui de aceea ca, 
prin mijloace adecvate, să des
fășoare o mai temeinică muncă 
de educație. E nevoie, de ase
menea, ca organizația U.T.C. 
din Nicolești să folosească cu 
mai multă pricepere în munca 
de educație un argument, și 
anume, faptul că deși, la Milo
șești și la Nicolești, pămîntul e 
același, se obțin rezultate total 
diferite. Un exemplu îl consti
tuie producția de porumb t la 
primii a fost de 6 000 kg. la 
hectar în timp 
numai de 4 000 
Tocmai datorită 
zi de zi (evident 
numai la tineri), ... ...
acele perioade cînd e absolută 
nevoie.

GEORGETA GRECU, secreta
ra comitetului comunal U.T.C. 
— Ștefan vodă :

• După adunare, un plan 
concret de muncă.

• De ce tocmai atunci ?
Voi aduce o laudă fetelor și

ce la ceilalți 
kg. De ce ? 

neparticipării, 
nu mă refer 
la muncă. în

secretarul co- 
comuna Milo-

„sărbători" Ia 
problemele la 
tovarășul ing.

„w

RĂSPUNDE
PUJ“

asta din două motive i unul 
pentru că băieți care să lucreze 
în cooperativă sînt foarte puțini, 
îi numeri pe degete. Apoi, pen
tru că în anul care a trecut fe
tele au muncit foarte bine. 
Multe din ele lucrează în legu- 
micultpră, altele în brigăzile de 
cîmp, ' dau, de asemenea, un 
substanțial ajutor la orezărie. 
Fetelor din comuna noastră nu 
le este rușine de muncă. Toate 
și-au realizat îA 1969 cu mult 
peste minimul prevăzut de zile 
muncă, n-a fost nici măcar un 
singur caz cînd să fie brigadie
rul nevoit să le mobilizeze. Voi 
folosi prilejul oferit de aduna
rea cooperatorilor pentru a le 
felicita pentru tot ce au făcut 
în 1969 și a le ura noi succese 
în acest an. Imediat după adu
nare vom alcătui un program 
de activități concret și eficient, 
activități pentru care să meri
tăm și la sfîrșitul acestui an fe
licitările consiliului de condu
cere al cooperativei agricole.

IONIȚA ELENA, secretara 
organizației U.T.C. din C.A.P., 
comuna Dragalina i
• Și soțiile tinerilor salariați 

au datoria să lucreze in coope
rativă. Tinerii noștri au primit

cu satisfacție noile măsuri 
vind organizarea muncii în 
perativele agricole. Alături de 
evidențierea muncii, rezultate
lor obținute în 1969, voi schița 
în adunarea cooperatorilor un 
plan al activității noastre pen
tru acest an. Un punct impor
tant va fi, fără doar și poate, 
acesta : cunoașterea de către 
toți tinerii a sarcinilor de pro
ducție ce revin cooperativei în 
ansamblu precum și fermei, bri
găzii sad echipei din care fac 
parte. Vom ' organiza în acest 
scop, imediat, o adunare gene
rală U.T.C., iar, pe parcurs, 
vom găsi și alte metode prin 
care să aducem la cunoștință 
tinerilor cifrele de plan. In plus, 
un lucru foarte important : or
ganizația U.T.C. nu va aștepta 
trimestrul sau sfîrșitul anului 
pentru a se interesa cum mun
cesc tinerii, ce rezultate obțin, 
și ce măsuri se impun. Ea va 
interveni prompt, se va preo
cupa îndeaproape, ajutînd pe 
tineri, ori de cîte ori va fi ne
voie, pentru ca aportul lor în 
muncă să fie pe măsura pute
rilor pe care le au. Și încă o 
problemă. Consider că organi
zației U.T.C. îi revine sarcina 
de a face mai mult pentru ca 
să participe toți tinerii la 
că. 1
ȘTEFAN ION, brigada 

colă, C.A.P. Dragalina :
• Avem nevoie de un 

bagaj de cunoștințe 
nale.

— A munci în sectorul nostru 
e un lucru foarte delicat. Aici 
e nevoie de cunoștințe profe
sionale foarte solide privind 

/irănirea, îngrijirea și trata
mentul corespunzător la păsări, 
în așa fel încît să ne îndepli
nim planul la producția de car
ne și la cea de ouă.

Ing. NICOLAE PAUNESCU, 
C.A.P. Tazu t

• Atenție Ia cheltuielile 
producție.

— Se știe, noua formă de 
ganizare 
ducerea 
naiului 
ductiv, a 
cilor etc. 
fiecăruia 
pentru păstrarea și dezvoltarea 
lui. Din acest punct de vedere 
aș aviza într-un fel tinerii. Sînt 
de părere că organizația U.T.C. 
va trebui să ducă o muncă mai 
perseverentă, în special în rîn
dul conductorilor de atelaje. 
Vezî pe cîte unul din ei că, din 
dorința de a avea, de pildă, 
cai frumoși ca nimeni altul, do
rință firească și pozitivă, de 
altfel, face o mare risipă de 
furaje, de semințe chiar. Tinerii 
noștri trebuie să fie mult mai 
gospodari, să hrănească rațional 
animalele pe care le au în grijă 
și, cu siguranță, vor obține re
zultate tot atît de bune. Pen.tț-u. 
că ținem eu toți! să avem vite 
frumoase, sănătoase dar trebuie 
să ee punem șî o întrebare i 
cu ce cheltuieli f

mun-
avî-

bogat 
profesio-

de

or- 
re-a muncii impune 

substanțială a perso- 
administrativ, nepro- 
funcționarilor. pazni- 

De aici, implicit, grifa 
pentru avutul obștesc,
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voluntar-patriotică a fost înde
plinit fi depășit, ceea ce reliefea
ză eficiența activităților educati
ve, caracterul realist și mobiliza
tor al obiectivelor stabilite la în
ceputul anului. Contribuția tine
retului se materializează în efec
tuarea unor lucrări în valoare de 
aproape un miliard o sută de 
milioane lei din care 34,5 mili
oane lei la lucrări finanțate. în 
tabloul 
colectarea a 438 400 tone meta
le vechi, împădurirea a 4 692 
hectare, plantarea în aliniament 
a 404 000 puieți de plopi, în
grijirea arboretului pe 18 900 hec
tare, realizarea a 333 tone fruc
te de pădure și 180 tone semin-

realizărilor se înscriu:

țe forestiere, contribuția la re
darea în circuitul agricol a unei 
suprafețe de 8 228 hectare, la a- 
menajarea pentru irigații a 26 078 
hectare și la întreținerea pășuni
lor naturale și izlazurilor pe o 
suprafață de 425 917 hectare.

—• Cifrele prezentate dovedesc 
elocvent activitatea de un an a 
tineretului patriei, subliniază e- 
ficacitatea, rolul mobilizator al 
unor inițiative, experiența mai 
multor organizații județene...

— La obținerea acestor rezul
tate, contribuții însemnate au a- 
dus toate organizațiile județene 
U.T.C., în mod deosebit, însă, se 
evidențiază cele din Prahova, Ar
geș, Brașov, Brăila, Caraș-Seve- 
rin, Ilfov, Mehedinți, Sibiu, Te
leorman, Tulcea și altele, care au 
acordat o mai mare atenție caI Ni se părea că nu mai este ne-

Icesar să reamintim, 
rea a trei luni de la 
tărîrii cu privire la 
pregătirii politice a tineretului,

Iuna din condițiile
pentru buna sa desfășurare, una 
din cerințele legate de caracte- 
Irul de dezbatere activă a teme
lor stabilite de fiecare organiza
ție. Necesitatea ■fifreț participări cTrtar secfhtăruî cu propaganda 
vii a tuturor tinerilor, a unor 
Confruntări de opinii cu adevărat 
colective trebuie să fie, în mod 
firesc- un punct de plecare nece
sar de-a lungul 
întregului proces 
de pregătire po- jț
litico - ideologi- g
că. Insă modul g ■ 11 IS |ț
cum se desfă- g sk I II li

ră în prezent, 11|/|
județul Vil- V 1111

i, organizarea 
unor dezbateri 
pe marginea do- A
cumentelor Con- W 11
greșului al X-lea Ml
11 P.C.R., ne fa- Vil
ce să credem că 
aici se manifes
tă o înțelegere I limitată a conți
nutului profund 
al noțiunii și, în

I
I irige scopul urmărit.

Din dorința de a Impulsiona 
discuțiile atît de necesare în ast-

I

orice caz, că a- 
semenea „dez
bateri" sînt de
parte de a-și a-

după trece- 
apariția ho- 
organizarea

hotărîtoare

Toate organizațiile prin care 
am trecut recent în județul Vîl- 
cea au apelat la același procedeu 
cît se poate de comod, confun- 
dîndu-se fără nici o remușcare 
simpla prezență a tinerilor cu 
participarea în adevăratul sens al 
cuvîntului. Și mai sînt, cu sigu
ranță, și alte organizații, pe care 
noi nu le-am văzut. O confirmă

al comitetului județean U.T.Cx 
Ilie Pomană, în spusele sale: *,La 
sate mergem, exclusiv, pe expu-

?

că numai așa se pot pune 
discuțiilor pe care urmă- 
le declanșăm. Este, am 
o condiție elementară, a 

“ pune la îndoială

pentru 
bazele 
rin^ să 
spune, 
cărei „scăpare' 
pregătirea organizatorului însuși. 
Dar trebuie să mărturisim că lu
crul acesta nu s-a întîmplat a- 
proape nicăieri. Activiști ai co
mitetului județean U.T.C. ne re
latau că au mers și ei din poartă 
în poartă, prin sate, împreună 
cu activele comitetelor comunale, 
pentru a mobiliza tinerii care se 
lăsau greu. Fabrica de încălță

minte din cau
ciuc de la Dră- 
gășani (la oraș 
deci, de data as
ta !), tinerii in
terpelați au spus 
în î 
că, de fapt, au 
fost reținuți la 
ieșirea din 
schimb și invi
tați într-o sală. 
Exemplele sînt, 
așadar, conclu
dente.

Ceea ce 
ca totul să 
nă și mai 
resant este 
nuntul că, 
toate datele, nici 
nu urmărește de 
fapt nimeni să se 
facă vreo dezba-

SH9j, drului organizatoric al activități- 
s llor, organizațiile U.T.C. acționînd

lei de prilejuri, de a crea cel 
auțin cadrul propice declanșării 
lor, comitetul județean U.T.C. a 
elaborat, așa cum spuneam în- 

I tr-un alt articol, o serie de expu
neri tematice desprinse din do- 

1 cumentele Congresului X al 
P.C.R. Dar mai departe lucrurile 
nu au cîștigat nimic în plus. In 
toate organizațiile U.T.C., la sa
te mai ales, în care a avut Ioc, 
de bine-de rău, prima expunere, 
acest lucru nu a însemnat alt
ceva decît lectura mai mult sau 
mai puțin expresivă a uneia din 
temele amintite, făcută de un ac
tivist al comitetului județean 
U.T.C., și cu asta gata I Cel 
mult, la sfîrșitul „ședinței" (pen- 

Itru că asta a fost impresia cu 
care mulți tineri au rămas), s-a 
adresat de către conferențiar cu
venita întrebare protocolară:

Ii,Are cineva de pus întrebări
Și cum, de regulă, nu avea 
meni nici una, se considera 

| „dezbaterea? a avut ioc.

1
I
I
I

ni- 
că

neri. Eu cel puțin n-am parti
cipat decît la acestea".

încercări de a motiva aceste... 
excepții, care confirmau o regulă 
nedorită de nimeni, am auzit, for
mulate cu timiditate, pe ici-pe 
colo : că la sate și în unele în
treprinderi e mai greu, că tinerii 
au un anumit nivel de pregătire, 
care împiedică... Să zicem că 
așa stau lucrurile. Dar iată, am 
participat la una din expunerile 
(care primise ad-hoc denumirea 
pretențioasă de „consultație") ți
nute la spitalul din Drăgășanf, 
unde deci se aflau numai medici 
și cadre sanitare cu pregătire 
medie, și, cu toate astea, apa
rent paradoxal, totul a decurs 
exact la fel ca într-o organizație 
comunală oarecare, pînă și cu 
repetarea Inutilă a întrebării din 
final: „Are cineva întrebări ?“.

Așadar, nu numai aceasta 
este cauza. Una din ele 
este aceea că> pentru a obține 
cu adevărat o dezbatere, se im
pune o oarecare perioadă de pre
gătire anterioară a expunerii, o 
cercetare de către fiecare tînăr 
* MMMM HMK0SailllS£lH

(Urmare din pag. I)
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publicitate, merceologi. în orice 
caz, așa ar trebui să se întîmple.

— Cum vedeți drumul esteti
cii industriale la noi ?

— Din păcate, în momentul de 
față nu avem prea multe de 
spus. Mai degrabă putem aminti 
de un drum adesea stăvilit de 
indiferența unora, care, din ne- 
cunoștință de cauză, confundă 
estetica industrială — capabilă să 
găsească soluții ingenioase, efi
ciente și economicoase — cu o 
toaletare suplimentară a produ
selor, cu o grafică de circum
stanță. inutilă și pretențioasă. Aș 
dori să relev aici două exemple 
semnificative întîlnite de curînd 
cu ocazia contractărilor între co
merț și industrie a mărfurilor din 
sectorul metalo-chimic.

în standul unei cooperative 
meșteșugărești figura o găleată 
de gunoi casnică acoperită cu 
vopsea „lovitură de ciocan" gri 
(închipuițl-v-o alături de garni
tura de bucătărie „Modul" 1); 
avea vopsiți pe ea prin stropire 
eu șablonul doi mlchlmauși ta

alb-negru, complet ininteligibili 
și dizgrațioși. Exprimîndu-mi ui
mirea în fața acestui monument 
de prost gust, mi s-a răspuns tex
tual : „nu face nimic, tot avem 
capacitatea completată la acest 
produs". Tot cu ocazia contrac
tărilor din toamnă, am putut ob
serva la sfîrșitul tranzacțiilor din 
sectorul de mobilă, un perete în-

tabere de muncă voluntar-patrio
tică cu durată de două-trei săp- 
tămîni, au participat la efectua
rea unor lucrări agricole. De a- 
semenea circa 730 000 tineri din 
întreprinderi, instituții și școli au 
fost mobilizați de către organi
zațiile U.T.C. în zilele de sîmbă- 
tă și duminică pentru a ajuta la 
strînsul recoltei. Volumul total al 
lucrărilor executate a avut o va
loare de 72 milioane. Rezultate 
demne de apreciat au obținut or
ganizațiile județene ‘ale U.T.C. 
Constanța, Ilfov, Dolj, Tin j și 
Teleorman, ale asociațiilor stu
dențești din Centrul Universi
tar Timișoara, Institutul politeh
nic București și toate instituțiile 
agronomice din țară.

— In recenta ședință, Biroul 
Comitetului Central a discutat, și 
aprobat programul de activități 
pe anul 1970. Vă rugăm să șub- 
linidți principalele obiective ale 
muncii voluntar-patriotice ce vor 
concentra activitatea tineretului.

— 1970, anul cu dublă sem
nificație ; ultimul din prezentul 
cincinal, primul ce marchează 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de către Congresul al X-lea al 
P.C.R., va fi marcat de activi

tăți de largă cuprindere în sen
sul mobilizării întregului tineret 
al patriei la îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului de 
stat. Chemările la întrecere lan
sate de către organizațiile de 
partid Brașov și Timiș, angaja
mentele formulate de către colec
tivele de muncă din întreprinde
rile economice și de pe șantiere
le de construcții din unitățile a- 
gricole și institutele de cerceta
re, vor solicita din partea organi
zațiilor U.T.C. să se integreze în 
efortul general și prin activități 
specifice să contribuie la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan, a angajamentelor formulate. 
Apelînd la cifre, trebuie să arăt 
că activitățile desfășurate de că
tre organizațiile județene U.T.C. 
și cea a municipiului București 
vizează activitatea pe 12 șantiere 
ale tineretului în irigații și con
strucții de drumuri, executarea 
lucrărilor agricole prin mobiliza
rea a circa 200 000 elevi și stu
denți, deschiderea a 1800 șan
tiere locale pentru construirea u- 
nor grupuri sociale, cantine mun
citorești, școli, cinematografe,' că
mine culturale etc., în valoare de 
peste 900 000 000 lei, amenajarea 
pentru irigații a 17160 hectare, 
ameliorarea a 5 230 hectare, în
treținerea a 370 700 hectare pă
șuni naturale. De asemenea, 
ne-am propus mobilizarea tine
rilor la acțiuni de împădurire a 
4 190 hectare, îngrijirea arborete- 
lui pe 16 260 hectare, plantarea 
a 306 000 plopi în aliniament, re
coltarea a 100 000 tone semințe 
forestiere, 265 tone fructe de pă
dure, 400,5 tone plante medicina
le, colectarea și predarea a 
368160 tone metale vechi. Iată 
doar cîteva din obiectivele eco
nomice propuse. Dar cel mai im
portant dintre toate este acela al 
influenței pozitive, educative pe 
care o are această integrare în e- 
fortul general, angajarea totală a 
tinerei generații la opera de de
săvârșire a construcției socialiste 
în patria noastră.

— Vă mulțumim, tovarășe se
cretar.

pe baza unor planuri proprii de 
"pregătire și organizare a muncii 

voluntar-patriotice, corelate judi
cios cu activitatea celorlalți fac
tori. Se apreciază pozitiv faptul 
că în aceste județe au apărut 
inițiative și obiective noi, care 
vizează direct sprijinirea produc- 

iției prin activități de muncă vo- 
luntar-patriotică, cum ar fi par
ticiparea la lucrări de construc- 

I tie a unor hale industriale noi, 
lucrări de construcții montaj, fi
nisarea și curățirea unor spații 
industriale și altele. De aseme
nea, continuîndu-se o frumoasă 
tradiție, în anul 1969 au fost or
ganizate 1134 șantiere locale ale 
tineretului pentru sprijinirea con- 

_ strucției de obiective economice, 
unanimitate 1 culturale, sportive, pentru lucrări 

în agricultură și silvicultură. Se I evidențiază activitatea desfășura
tă în acest sens de către comite
tele județene U.T.C. Arad, Hu- 

inedoara, Tulcea, Vîlcea și muni
cipiului București. Peste 8 000 
de tineri au participat pe cele 

'21 șantiere naționale de construc
ții de drumuri, în irigații și la 
aeroporturi organizate de către 
Comitetul Central al U.T.C. îm
preună cu Ministerul Transpor
turilor și Ministerul Agriculturii 

: I și Silviculturii.
“ Cu toate că majoritatea covîr- 

igșitoare a organizațiilor U.T.C. 
s-au străduit — și au reușit —

face 
devi- 
inte- 
amă- 
după

tere undeva.
Și nu se mai 

dacă asta nu înseamnă că ne și 
oprim înainte de jumătatea dru
mului. Nu se mai întreabă ni
meni dacă mai rămîne și cîte o1

întreabă nimeni

I
I

I
I

I

t ... “
g să îndeplinească chiar cu depă

șiri obiectivele cuprinse în planul 
Ide acțiuni, nu putem trece cu 

vederea unele deficiențe consta
tate în activitatea unor comite- 

_te județene. Comitetul județean 
. ’ , nu

îndeplinit angajamentul la 
șase obiective, comitetele județe- 

Jne Bihor, Cluj, Gorj și Vaslui la 
patru obiective, iar Bistrița-Nă- 
săud, Harghita și Satu Mare la 
cîte două obiective, ceea ce a 
atras după sine eliminarea aces
tora din întrecere.3 — Un obiectiv al muncii pa-

Btriotice desfășurată de către tine- 
Bret l-a constituit participarea ma

sivă a elevilor, studenților, mun
citorilor și funcționarilor la efec
tuarea lucrărilor din campaniile

IHCiil UULd IclllllllU $1 VllL ~---- ------

idee vagă în memoria ascultăto-' gVrancea al U.T.C., de pildă, 
rilor, așa cum am întrebat noi ași-a îndeplinit angajamentul 
și am văzut cît se poate de bine1 
că, a doua zi sau la cîteva zile 
numai, cei mai mulți nu mai 
știau nici titlul expunerii. Și cu 
toate astea credem că nu pune 
nimeni la îndoială faptul că uti
litatea sistemului de pregătire 
politică stă tocmai în eficiența, 
în rezultatele pozitive asupra e- 
ducației ideologice a tinerilor. Cu I 
o muncă formală nu se pot ob
ține aceste rezultate. Dacă vrem ( 
într-adevăr cunoștințe temeinice! | agricole. Cum se prezintă bilan- 
împlîntate solid în convingerile 
tinerilor, atunci nu ne i 
mulțumi cu simpla pronunțare 
a noțiunii de dezbatere> ci tre
buie să o și obținem.

I

I
putem | 
nmțare |

D. MATALA 
MIRCEA CRISTEA

— Sînteți unul dintre puținii 
ingineri cuceriți de această nouă 
activitate. Ce v-a atras ?atras ?

în primul rind. tentația 
dincolo de 
impersonală 

logica 
privită

de a explora, 
lumea rece și
a calculelor tehnice,
interioară a lucrurilor 
prin prizma satisfacției pe 
care o poate oferi un banal la

țul acestor activități ?
— în 1969, ca urmare a acti

vității plină de răspundere des
fășurată de către organizațiile 
U.T.C., a colaborării strînse cu 
conducerile școlilor și facultăți
lor, aproape o sută de mii de 
elevi și studenți, organizați în

• BM___________________

I
a o vedea pusă în funcțiune, ci 
pentru a răspunde unei necesități 
profund umane. De altfel, lipsa 
unui curs de studiul formei in 
institutele politehnice face ca 
problemele organizării structura
le, proporționării, ritmului, colo- 
risticii, atît de necesare în pro
cesul de concepție, să fie ade
sea neglijate total.

ESTETICA INDUSTRIALĂ
treg tapetat cu anunțuri ale in
dustriei, care ofereau spre vîn- 
zare numeroase articole; majori
tatea erau modele vechi, depăși
te, Ia care întreprinderile nu 
primiseră acoperire în comenzi. 
Și exemplele ar putea fi conti
nuate. Sînt tot atîtea fapte eloc
vente pentru cei care s-ar mai în
doi de utilitatea promovării este
ticii industriale.

prima vedere produs industrial, o 
unitate oarecare dintr-o serie i- 
dentică, celui care îl utilizează și 
implicit in primul rînd creatorul 
acestui produs. Foarte des cadre
le tehnice de concepție se lasă 
furate în așa măsură de calculele 
inginerești sau de rezolvarea 
unor detalii mai dificile de fabri
cație, încît uită un adevăr ele
mentar și anume că o mașină nu 
este produsă pentru satisfacția de

— Ce s-ar putea întreprinde, 
după părerea dv., ca estetica in
dustrială să-și ocupe locul ce i 
se cuvine ?

— Nu se pot obține rezultate 
optime la scara necesităților eco
nomiei naționale, continuind a 
se neglija o experiență deja că
pătată și încercînd să o înlocuiești 
cu soluții de compromis. I.a un 
moment dat s-a propus folosirea 
în industrie, și chiar în construc

țiile de mașini, a arhltecților și 
artiștilor plastici. Or, în afara 
unor industrii bazate pe mește
șug, ca sticlăria, ceramica, texti
lele, experiența aceasta — cu 
două, trei excepții — nu a reușit 
și nu putea să reușească. Solu
țiile propuse erau fie incompati
bile tehnic, fie prea scumpe.

Consider absolut necesară în
ființarea, pe lingă secțiile deja 
existente la institutele de arhi
tectură și cel de arte plastice a 
unui curs de specializare a ca
drelor superioare de proiectanți 
și creatori (arhitecți, ingineri, ar
tiști plastici), eventual și pe lin
gă Institutul Politehnic din Bucu
rești, cu caracter de invățămînt 
post-universitar. Menționez în 
acest sens, ca pe o reușită, des
chiderea cursului de estetică in
dustrială la Universitatea popu
lară București. Dar pentru ca 
acesta să aibă o finalitate prac
tică, ar trebui să se treacă de 
la forma actuală de curs de in
formare* la aceea de curs
specializare, cu ore practice de 
atelier și cu atestarea calității 
dobîndite.

de
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CULORILOR •)
artiști laborioși, anali- 

conturează intențiile 
continuu efort intelec- 

dublat nu rareori de un

• Sînt 
tici, ce-și 
printr-un 
tual, 
adevărat program teoretic. Con
stantin Piiiuță mi se pare că ilus
trează perfect tipul artistic anti- 

pe un mod de 
pe care-1 consi- 
el
ușurință, cu o 
ține întrucîtva 
Fiecare lucrare

norriic. Stăpîn , 
exprimare tehnic 
deră definitiv, 
dezinvolt, cu o 
spontaneitate ce 
de virtuozitate, 
nu pare descătușarea unei inten
ții, îndelung elaborate mental, ci 
mai degrabă a unei necesități 
structurale, aproape fizice de a 
picta. încerci senzația că pictura 
rezidă pentru sine nu în produsul 
final, ci în actul propriu-zis al 
creației. De aceea este și foarte 
dificil să emiți judecăți de valoa
re în fața celor cîteva naturi 
moarte și peisaje pe care le ex
pune astăzi, fără a avea imaginea 
acelui Piiiuță care ni s-a relevat 
în timp, pe care îl urmărim de 
ani de zile

se exprim»

ani de zile pe panourile expozi
țiilor. Dincolo de toate acestea, 
îți face plăcere să recunoști, nu 
în toate lucrările în egală măsu
ră, acea delicatețe, o fragilitate a 
tonurilor, acea expresivitate a de
senului, care-i sînt caracteristice, 
sentimentul pe care îl învestește 
în fiecare obiect și gest anodin.

• Aurel Nedel este dimpotrivă 
un reflexiv, un observator atent 
care analizează epuizant forma, 
nu pentru a o distruge și a o 
fragmenta, implicit pentru a di
lata și a sublinia expresivitatea u- 
nui detaliu, ci o dată sesizată o 
anume legitate pentru a con
strui. Compozițiile sale (fie că 
e vorba de peisaj, de por
tret 
sînt 
gice 
ne

ori de
perfect echilibrate, 
și-n aceste 

place să descoperim

natură moartă) 
lo- 

caracteristici 
o 

recunoaștere și o subscriere im
plicită față de stabilitatea și ma
terialitatea realității. Desigur că 
toate acestea sînt semnificative 
pînă la un punct pentru natura 
artistului, dar țin întrucîtva și de 
o mecanică pur tehnică de elabo
rare a imaginii. Seducția picturii 
sale trebuie căutată mai ales îi? 
culoarea pe care o așterne cu 
discreție, cu rafinament, cenzu- 
rîndu-și lucid, în fiecare moment, 
impulsurile poetice.

• Desenele lui Constantin Ba- 
oiu vădesc o delicatețe sufletească

pe care o disimulează cu fină 
ironie, cu un soi de umor popu- A 
(ar, specific moldovenesc. Ilustra- w 
[iile sale la Calistrat Hogaș sînt 
mai degrabă comentarii libere 
pline de savoare și prospețime a 
operei acestuia decît „ilustrații" 
gîndite și realizate ca atare. FZe @ 
sînt eliberate de obsesia finali
tății. Descoperim în ele o fran- 
chete de sentiment, o limpezime 
care poate descumpăni un spirit 
sofisticat; o sensibilitate plastică _ 
remarcabilă, care stabilește un V 
dialog surprinzător între duetul 
neașteptat fluid al liniei și pata — 
de culoare. ®

• Mihai Bandac creează ima
gini lirice de o mare pregnanță, A 
pornind evident tot de la date- ” 
le realității. El retrăiește subiec
tiv această realitate, pe care o A 
transpune în imagini mirifice, es
tompate, irizate. Pictura sa as
cunde, de fapt, o atitudine ro- 
mantică, cu accente elegiace. 
Culoarea este fastuoasă, artistul 
cultivînd un registru redus de $ 
tonuri, sau adesea valorînd cu 
subtilitate un singur ton domi- . 
nant (de unde și senzația de 
monocromie). Fără îndoială, în 
pînzele sale se insinuează un 
mister, o evaziune care atinge @ 
limitele verosimilului în căldura,
în sinceritatea și deschiderea a- 
fectivă. Pictura sa mărturisește © 
în acest sens și afinități cu un a- 
numit spirit tradițional al artei pe 
care tînărul artist înțelege să-l 
așeze la temelia creației sale.

• Se simte în sculptura lui 
Constantin Foamete, în ciuda 
materialelor pe care le abordea
ză direct, un modelator de o 
deosebită sensibilitate. Formele 
sale au pregnanță, expresivitate 
și în fiecare dintre detalii artistul £ 
nu urmărește o deformare gro- 
tescă, ci un adevăr, exprimat fără 
echivocuri, fără obsesia stilului. @ 
Lucrările sale au o noblețe, o 
demnitate, vădesc o acuratețe a 
execuției care ne fac să vorbim ® 
fără rezerve ca despre o realizare
de valoare. _

C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de grup — Con
stantin Piiiuță, Aurel Nedel, 
Constantin Baciu, Mihai Ban- 
dac și Constantin Foamete — 
Galeriile „Apollo".

- ■

MUZICALA
Farmecul

tălmăcirilor

ai lu-
Cicco-

Opera 
pregă- 
în sta- 
o listă

Două manifestări la prima ve
dere disparate au reușit în a- 
ceastă săptămînă, în care s-au 
adunat multiple evenimente mu
zicale, să realizeze momente de 
inedit și culori unice : prima au
diție publică a operei „Turandot" 
a lui Puccini și apariția pe estra
da de concert a Ateneului a u- 
nuia dintre marii pianiști 
mii contemporane : Aldo 
lini.

In condițiile în care 
Română continuă „să-și 
tească“ ritmurile capabile 
giuni viitoare să epuizeze
de lucrări indispensabile oricărui 
iubitor al teatrului liric, efortul 
Orchestrei de studio și Corului 
Radioteleviziunii, a unui ex
celent grup de soliști și a diri
jorului Carol Litvin merită mai 
mult decît prețuirea noastră.

„Turandot" — cîntecul de le
bădă a lui Puccini, lucrare ră
masă nefinisată. continuă a fi 
peste ani, una dintre cele mai 
reprezentative și răscolitoare lu
crări dedicate scenei lirice.

Tălmăcirea într-un concert- 
spectacol a redutabilei partituri 
a solicitat eforturi imense. Inter- 

. preții s-au achitat de o aseme
nea „sarcină" cu rigoare, muzi
calitate. farmec.

An existat pe parcursul inter
pretării momente în care diri
jorul pare-se că nu a înțeles di
ferentele între sonoritățile unui 
teatru liric și cel al sălii de con
certe- dar, dăruirea fiecărui in
terpret, excelenta „intrare în rol" 
a soliștilor, perfecta înțelegere de 
către dirijor a complexei parti
turi au fost revelante.

Mențiuni cu totul deosebite 
merita, desigur, expresiva artă a 
lui Ludovic Sniess căruia ..ro
lul" i-a adus, de altfel, de mult 
timp, și peste hotare., prețuirea 
marelui public.

După cîțiva ani, Aldo Cic- 
colini a revenit în România.

S-a spus după prima apariție 
a lui Ciccolini că personalitatea 
sa este seducătoare prin purita
tea actului interpretativ. Aldo 
Ciccolini rămîne pur și pătimaș, 
lucid si frămîntat pe măsura „de
rulării" a „tone de muzică", în 
caro fiecare expresie, fiecare m&-

I
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Spectacol cu opereta „Liliacul" pe scena Casei de cultură a studenților din Cluj.

Foto: O. OIOBOATA

de IULIAN NEACȘU

DESPRE Șl CU
TINERII (III)

Iată că ninge cu furie, se al
bește totul în jurul nostru, ne al
bim și noi, cum trec timpurile și 
anotimpurile... cum trecem noi 
unul pe lingă altul acum, ghe- 
motociți în haine, alungind drep
tul cu stingul ca soldații în per
misie, abia așteptînd să ajungem 
acasă, adică acald, aliniște, în 
sfîrșit, abine. Și parcă niciodată 
mai mult decît acum ne place 
să învîrtim butoanele aparatelor 
noastre, sucind și amețind postu
rile și canalele pentru a ieși din 
singurătatea aceasta atît de albă 
și rece. Evident, tocmai acum 
face sau ar trebui tiă facă’ efor-* 
turi televiziunea pentru a ne 
mări simpatia, mai ales că în ast
fel de împrejurări de zăpadă nici 
nu e prea greu să ne fie prea 
simpatică. Continuînd ideea a- 
cestui serial de telecronică a e- 
misiunilor de tineret, nu putem 
să nu vorbim, în sfîrșit, de emi-\ 

A siunile despre și cu tineri. Astfel, 
„Cheia orașului", emisiune con
curs bilunară alternînd cu „Bună 

£ seara, fete ! Bună seara, băieți 1" 
prin îndelungata sa prezență pe 
micul ecran, cit și prin audiența 

UP la telespectatori, se impune să fie 
discutată. Este, în primul rînd, 

_ această emisiune o emisiune 
9 pentru tineri sau cu tineri ? Pă

rerea noastră ar fi că emisiunea, 
— astfel făcută, depășește o vîrstă 
V anume, ea fiind urmărită cu in

teres și de alte categorii de te- 
• lespectatori. Pentru că nu numai

tinerii sînt interesați să afle atî- 
tea lucruri despre orașele țării. 
Din acest punct de vedere, al 

9 audienței, 
circumscrie

£ curs cum
nom și cronometru' 
nume", care nu sînt declarate 

“ drept emisiuni pentru tineret. Si
gur, emisiunea este făcută cu ti- 

® neri, dar nici celelalte nu au în
deobște alți participanți. Nu vrem 
prin aceasta să negăm cumva 
importanța unei astfel de tele- 
realizări, vrem numai să-i delimi- 

™ tăm cit se poate mai exact te
matica. In altă ordine de idei, 
ultima „Cheie a orașului" reveni
tă reprezentanților timișoreni, a 

gfe fost cea mai reușit făcută. Pelicu
la exemplificatoare n-a lipsit, iar 

' întrebările pe care și le-au pus 
0 W concurența n-au mai fost atît de 

evident cumplite „încuietori". 
®Ora de program, simhătă, 18,00,

<f->

este la fel de improprie ca și la 
celelalte emisiuni pentru tineri.

Ar mai fi și emisiunile despre 
tineri, acele mese rotunde, pă
trate, rombice, exăgonale care au 
înecat platourile televiziunii. Sînt 
invitați mai mulți oameni de 
prestigiu cărora li se fixează o li
mită de timp imposibil de scurtă. 
Pot ei în această criză de timp 
să analizeze, să aprofundeze, să 
stabilească o temă de discuție ? 
Nu. Și atunci „masa rotundă" a- 
junge să semene cu o „masă de 
spiritism". Nu o „masă de spirit", 
cum se dorea. Din acest motiv se 
spun în emisiunile acestea gene-

ralități arhicunoscute, toate reu
șind să fie înglobate in următoa
rea teleimpresie: niște maturi îi 
învață pe tineri cum să fie ti- 
tineri. Raționamentul invers ai 
cere o masă rotundă, în aceleași 
condiții, care să-i învețe pe hă- 
trîni să fie hătrîni. N-ar fi amu
zant ? Ba da. Dar n-ar fi bine. 
Și răul, se știe, nu-l dorește ni
meni nimănui. Reconsiderarea a- 
cestor emisiuni este necesară 
pentru ca ele să aibă integral, 
în ceea ce-i privește pe tinerii 
telespectatori, acea eficacitate pe 
care o doresc inițiatorii lor.
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„ASOCIAȚIUNEA PENTRU
LITERATURA ROMÂNA

ȘI CULTURA POPORULUI 
ROMÂN"

Au trecut 110 ani I
Au trecut 110 ani de cînd t-a 

luat la Sibiu inițiativa Înființă
rii Asociației pentru litera
tura română și cultura po
porului român din Transilva
nia — cunoscută mal tîrziu sub 
denumirea de Astra — al că
rui scop se cuprindea tn în
săși numele său.

Ideea unei societăți destinate 
ridicării culturale și economice 
a românilor transilvăneni, și, 
totodată, afirmării llmbei, li
teraturii și științei românești 
se născuse încă de la sfîrșitul 
secolului al XVIII-Iea. Primii 
săi exponenți au fost iluminiș
tii sibieni, medicul loan Piua- 
riu Molnar, scriitorul poporal 
Vasile Aro». directorul școlilor 
românești, Radu Tempea, cari, 
ajutați de poetul și cărturarul 
transcarpatin Ienăchiță Văcă- 
rescu, s-au constituit Ia 1795 
într-o Societate filosofească a 
Neamului Românesc din ' Mare 
Prințipatul Ardealului eu in
tenția de a înființa o revistă 
intitulată : Versuri filosofești și 
moralicești.

Unul din principalele scopuri 
ale proiectatei publicații a 
„Societății filosofești" era, ca a- 
lături de studii de geografie, fi
zică și matematică, să dea și 
„biografiile principilor Țării 
Românești și ai Moldovei de la 
începutul ocîrmuirii lor" ți, tot
odată, „istoria românilor pre 
larg culeasă din cele vechi și 
adevărate istorii".

Guvernul din Vlena a interzis 
însă atît funcționarea socie
tății cit și apariția revistei.

Aceeași soartă au avut-o și 
inițiativele din anii 1834 și 
1848, cînd s-a încercat, la Arad 
și Budapesta, înființarea socie
tăților Ortăcia și Societatea na
țională română cari își propu
seră și ele să editeze cărți în 
limba română și să stea în „co
respondență cu toate societățile 
române și cu redacțiunile din 
toată românimea".

După revoluția din 1848 au 
apărut alte proiecte inițiate și 
susținute de profesorii Florian 
Aaron și Ioan Maiorescu, pre
cum și de foștii conducători 
revoluționari Avram-Iancu, loan 
Axente Severu și Simion Ba- 
lint, cari voiau să înființeze fie 
o societate literară care să de
vină un „centru al unirii ro
mânilor" destinată ..dezvoltării 
culturii și limbii r< âne și pu
blicării de cărți fol itoare", fie 
o academie cu caracter universi
tar care „să lege pe toată 
inteligența română din toată 
românimea într-un corp lite
rar".

Deși însuflețirea obștească 
pentru astfel de inițiative a 
fost mare, totuși, datorită

de VASILE NETEA

dificultăților politic», al» nu 
s-au putut înfăptui.

Momente mai prielnice aveau 
să apară abia în anul 1860, în 
condițiile trecerii imperiului 
habsburgic de la absolutism la 
liberalism.

Inițiatorii „Asoclațiunll pentru 
literatura română ți cultura 
poporului român" din Transil
vania au fost marii erudiți ți 
patrioți George Barițiu, Timo- 
tei Cipariu, loan Rațiu, loan 
Puțcariu și alți 171 de fruntași, 
cari, prin intermediul episco
pului Andrei Șaguna, s-au adre
sat în primăvara anului 1860 gu
vernatorului Transilvaniei, 
prințul Lichtenstein ți, prin 
acesta, Curții din Viena, spre 
a solicita ținerea la Sibiu a unei 
„adunări consultatoare" pentru 
înființarea unei societăți cul
turale românești. Adunarea s-a 
ținut la 9—21 martie 1861, iar 
aprobarea pentru înființarea 
societății s-a dat la 13 septem
brie același an.

Președinte al societății a fost 
ales Andrei Șaguna, vicepreșe

„înaintarea literaturii român» 
și culturii poporului român în 
deosebite ramuri de studiu, ela
borarea și editarea de opere, 
prin premii și stipendii pentru 
diferitele specialități de științe 
ți arte", a urmărit cu avînt și 
consecvență difuzarea culturii 
în mase, și, totodată, publicarea 
unor importante opere științifi
ce.

Principalul său organ de pu
blicitate a fost revista Transil
vania, înființată în anul 1868, ți 
condusă timp de aproape două 
decenii de George Barițiu, în 
paginile căreia s-au publicat va
loroase documente și studii asu
pra poporului român, asupra 
limbii și literaturii sale, s-au 
reprodus numeroase bucăți fol
clorice din toate provinciile ro
mânești și s-au purtat remar
cabile discuții asupra situației 
ți orientării culturale și econo
mice a românilor.

Dintre numeroasele lucrări 
publicate de .,Astra" menționăm 
îndeosebi marea Enciclopedie 
română apărută la Sibiu, în 
trei volume, în anii 1898—1904. 
la care au colaborat peste 17? 
de intelectuali de ne ambele 
versante ale Carpaților, ea fi
ind, cum se preciza în cuvîntul 
său introductiv, „conlucrarea 
reprezentanților literari ai tutu
ror țărilor și ținuturilor locuite 
de români".

Concomitent cu miile de con
ferințe rostite tn toate satele 
românești, societatea a editat 
pentru țărani, muncitori și me
seriași colecția Biblioteca po
porală a Asociațiunii în seriile 
căreia au apărut antologii din 
marii noștri clasici, în frunte 
cu V. Alecsandri, monografii is
torice, culegeri de folclor, cărți 
cu caracter patriotic, sfaturi pe
dagogice și economice. îndru
mări practice pentru viața so
cială.

De numele „Astrei" se leagă 
ți organizarea primelor expoziții 
industriale si artistice româ
nești din Transilvania — Bra
șov. 1862, Sibiu 1881 și 1905 — 
cari au făcut dovada geniului 
creator al poporului român și 
In aceste domenii, precum și în
ființarea Muzeului etnografic 
de la Sibiu (1905) care constituia 
una din principalele realizări 
muzeologice românești. Prin 
bogata activitate științifică și 
culturală, ținînd un strîns con
tact în literatură și cu princi
palele societăți similare trans
carpatice — îndeosebi cu Aca
demia Română și Liga Cultura
lă — „Astra" a avut o largă 
contribuție la realizarea desă- 
vlrșirii unității politice a po
porului român și la ridicarea 
țărănimii transilvănene.

Prin lupta ei împotriva anal
fabetismului. prin dragostea 
arătată literaturii și artei popu
lare. prin marea sa operă de 
educație socială și dezvoltare e- 
conomică, „Astra" a fost în ace
lași timp una -din precursoarele 
actualelor înfăptuiri, programul 
său cultural fiind continuat as
tăzi pe o treaptă superioară. în 
lumina noilor concepții social- 
politice, de către regimul socia
list.

dinte Timotei Cipariu, iar secre
tar George Barițiu

„Asociațiunea pentru litera
tura română și cultura poporu
lui român" și-a stabilit chiar de 
la început un vast plan de ac
tivitate, adresat deopotrivă atît 
intelectualității cît și maselor 
populare. în jurul ei, pînă la 
1918, anul unirii Transilvaniei, 
s-au strîns toate forțele vii ale 
poporului român, scriitori, oa
meni de știință, economiști, pro
fesori, medici, avocați, preoți, 
învățători izbutind să determine 
un puternic curent cultural ale 
cărui valuri au cuprins toate 
orașele și toate satele de peste 
Munți.

în anii din preajma unirii 
„Asociațiunea" avea peste 10.008 
membri, organizați în 83 des- 
părțăminte județene și cercuale, 
cari își desfășurau activitatea 
în 3 500 comune.

Adunările ei generale anuale, 
care se țineau totdeauna în alt 
oraș, au fost adeseori prilejuri 
de mari manifestații patriotice 
și culturale.

împărțită, din punct de vedere 
științific, în trei secții — filolo
gică, istorică și de științe na
turale — societatea, conform 
statutelor sale care prevedeau

„Cheia orașului" se 
altor emisiuni-con- 

sînt „Intre metro- 
', „Steaua fărăra-sură are forța unui laconism, 

finamentul unui continuu gîndi- ( 
tor...

Recitalul lui Ciccolini a debu
tat cu neliniștea „Tangoului" lui i 
Stravinski și s-a încheiat cu vul
canicul „Dans al focului". Reci
talul a trecut însă peste unica li- | 
niște a celei de a patra Partite 
de Bach, prin candoarea „Mo
mentelor muzicale" ale lui Schu- | 
bert, peste inefabilul portativelor 
lui Debussy...

Rigoarea arhitectonică a legat I 
tot acest afiș ,,mai divers decît 
e posibil", a topit totul, a înăl
țat totul. Filarmonica „George ' 
Enescu" și O.S.T.A. ne-au dăruit, 
în prima lună a Noului An 
bucurie de bun augur.

IOSIF SAVA

(Urmare din pag. I)

Opinia potrivit căreia tinerii 
nu-și doresc altceva decît reu
niuni tovărășești, ghitare elec
trice și filme polițiste se pro
pagă contagios. Acreditarea unor 
asemenea convingeri duce la 
exagerări care fac din gustul 
citorva literă de evanghelie pen
tru întreaga masă. Tendințele 
extremiste nu mai simt de mult 
vreo jenă cînd înlocuiesc an
samblul modalităților muncii 
culturale cu agrementul ușor, 
cînd din comoditate dacă nu din 
ignoranță, situează tot restul în 
zona obligațiilor neplăcute, as- 
cunzîndu-se cu abilitate îndără
tul unei pretinse lipse de audi
toriu la orice altceva.

Convins, probabil, că înfăptu
iește ,ub „act de cultură" ope
ratorul de film din comuna 
Brîncovenești, județul Mureș, 
decide evacuarea clubului înain
tea fiecărui spectacol somînd ti
nerii să treacă în sala unde au 
loc proiecțiile. împrejurarea nu 
este singulară. La Ceaușul de 
Cîmpie, la Sîn Paul, comună din 
același județ, filmul înlocuiește 
timp de trei sau patru zile pe 
săptămînă orice altă manifesta
re cu caracter cultural. S-ar 
putea crede că avem a face, în 
cazul filmului excesiv, fie cu 
niște erori înttmolătoare. fie cu 
recunoașterea deliberată a com
plexității mesajului educativ •

celei de a șaptea arte. Nu e, de 
fapt, decît tributul plătit mai în- 
tîi pe jumătate concepției acti
vității culturale înțeleasă ca di
vertisment totalitar fiindcă în 
cealaltă jumătate a săptămînii 
în toate locurile pomenite se 
dansează sau se ascultă muzică 
ușoară.

— Ce să-i faci, ofta și Octavian 
ABRUD AN, secretarul comite
tului coordonator U.T.C. al or

sânte, se preocupă de mobiliza
rea tinerilor talentați la for
mații. Atîta tot.
DIVERTISMENTUL NU POATE 
CONSTITUI UN CENTRU DE 

GREUTATE
Desigur, activitatea culturală 

nu exclude divertismentul și am 
vrea să subliniem că e departe 
de noi intenția de a contesta

20 de abonamente la Filarmonică 
dar nu prea are cine să le folo
sească. Nu se iau bilete nici la 
spectacolele de teatru cedate în
treprinderii. Cum să le explici 
tinerilor că greșesc ? Să stai de 
vorbă cu fiecare ? Nu se prea 
obișnuiește.

Am spune, dimpotrivă, că tre
buie, e necesar să „se obișnuias
că" ! Abia apoi, stînd de vorbă 
cu fiecare, vom înțelege aecesi-

ACTIVITATEA CULTURALĂ
ganizației de la Uzina de alu
mină din Oradea, trebuie să ți
nem seama de dorințele pe care 
și le exprimă tinerii. Unii au 
preocupări pentru filme de a- 
venturi, alții pentru comedii 
muzicale, unii vor să facă par
te din formațiile artistice, alții 
să meargă la acțiunile distrac
tive organizate de Comitetul mu
nicipal U.T.C. în cadrul Clu
bului tineretului.

Și atunci, comitetul coordo
nator procură, apelînd la servi
ciile comitetului sindicatului, 
bilete pentru filme, plasează in
vitații pentru reuniunile dan-

necesitatea existenței formațiilor 
artistice sau a citorva ore de 
destindere într-o ambianță plă
cută. Dar este o cale lungă de 
Ia a transforma activitatea cul
turală în anexa unor ritmuri Ia 
modă despre care, orice s-ar 
spune, ca sursă de cultură sînt 
de-a dreptul neglijabile, sau de 
a o limita la primul pas constînd 
și acela în recomandarea unui 
film sau a unui spectacol de teatru.

— E adevărat, recunoștea se
cretarul comitetului U.T.C. coor
donator al organizației de la 
Uzina de alumină, dispunem de

tatea educației estetice a tine
rilor. O audiție muzicală cu pie
se bine alese din repertoriul 
concertelor populare — întîl- 
nirile, fie și foarte restrînse 
pentru început, cu actori, înche
iate cu microrecitaluri și altele, 
toate aceste formule curente — 
sau care ar trebui să fie curente 
— de activitate constituie în ul
timă instanță esențialul. Moda
lități capabile să imprime acti
vității culturale un caracter ac
tiv, de stimulare și de cizelare 
a gusturilor, de orientare a ti
nerilor pe drumul către înțele
gerea operei da artă, de culturi.

In sala de lectură a biblio
tecii Școlii tehnice sanita

re din Oradea.

Foto: C. CIOBOATĂ

Cartea, procesul literar, confe
rința de artă, dicționarul pe di
ferite teme de cultură, cercul de 
estetică sînt capabile să lărgeas
că forța educativă nelipsind-o 
de atributul ei esențial — ace
la de a-i apropia pe tineri de 
fenomenul de artă, de a-1 spri
jini în pătrunderea mesajului 
actual așa cum poate fi el des
prins din compoziția muzicală, 
din cartea de poezie, din mon
tarea unei piese de teatru, ș.a. 
Or, tocmai prezența unui ase
menea centru de greutate în 
conceperea activității culturale 
de către organizația de tineret 
nu poate fi semnalat decît foar
te rar. De fapt, după cîte ne-am 
dat seama, nu metodele de in
fluențare a gustului lipsesc or
ganizațiile U.T.C. și nici pe lip
sa de maleabilitate a tinerilor, 
pe respingerea din principiu de 
către ei a momentelor de eleva
ție din cadrul complex al mani
festărilor care definesc activita
tea culturală nu poate fi dată 
vina. Cel mai adesea avem a face 
cu confuzii care atribuie distrac
ției virtuți culturalizatoare ab
solute și o simplă reevaluare a 

-funcției responsabililor de comi
sii culturale din cadrul comite
telor U.T.C. precum ți a rostu
lui comisiei culturale permanen
te a comitetului județean sau 
municipal ar fi una din condi
țiile repunerii în drepturi a 
acelui centru de greutate de care vorbeam.

SFRUNTÎND
ÎNCHIPUIREA 
VANĂ

(Urmare din pag. I) 

chipuirea aceasta e soră 
bună cu insomnia de care 
vorbeam mai deunăzi, mai 
bine zis, ea crește pe solul 
umflat, arhiveninos al in
somniei. Un spirit adormit 
sau numai intr-o lungă le
targie cade ușor în mreajele 
închipuirii. Spiritul prin na
tura sa trebuie să lucreze, 
să se agite încontinuu și dacă 
nu are ce și la ce lucra, a- 
tunci se zbate în gol. Face 
ca acele mori din poveste 
părăsite care macină vîntul.

Filozoful ne spune că ne- 
putînd înfrlinta închipuirea, 
o ocolește. Cu toate că nu 
ne spune clar în ce chip, eel 
puțin nu o face în capitolul 
pe care l-am p< menit, noi 
putem deduce din alte lo
curi în ce constă terapeutica 
sa, îndemnul de a trăi între 
oameni sănătoși și veseli 
nefiind totul. El dă spiritului 
său de lucru, îl pune să gîn- 
dească și mai ales să se 
autogîndească. Ocolește în
chipuirea prin aceea că nu-i 
dă timp Ia dispoziție, știind 
că închipuirea aceasta bol
năvicioasă nu se poate nă
luci decît cînd timpul curge 
de prisos : timpul de prisos 
e zodia ei favorabilă

Spiritul nu trebuie să se

mulțumească numai cu ce 
primește de la alții, abia 
cînd trece acest prag începe 
să lucreze cu adevărat : „Noi 
ținem în păstrare părerile și 
știința altuia și atîta tot. Tre
buie să ni le însușim. Sîntem 
asemenea celui care, avînd 
nevoie de foc, se duce la ve
cinul său ca să-1 ia, unde gă
sește foc mare și frumos și 
rămîne acolo ca să se încăl
zească, fără a-i mai fi aminte 
să-I ducă acasă (...) Ne lăsăm 
duși de mîna altuia cu atîta 
tărie. îneît ne irosim puteri
le : Vreau eu să fiu tare 
ca să nu mă înspăimînte 
moartea ? Mă las în grija 
lui Seneca. Vreau să mă 
alin pe mine sau pe altul ? 
împrumut de la Cicero. 
Le-aș și găsit în sinea mea, 
dacă aș fi avut deprinderea 
să o fac. Mie nu-mi place 
avuție neîntemeiată și cer
șită. Oriclt am fi de învă- 
țați prin știința altora, înțe
lepți nu putem fi decît pe 
seama înțelepciunii noastre".
P.S. Eseurile (I) lui Mon
taigne, apărute în 1966 In 
Editura științifică, se mal 
pot vedea atît în rafturile 
librăriilor cît ți — cu preț 
înjumătățit — în cele ale 
anticariatelor...
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TELEGRAME
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM o telegramă în 
care adresînd partidului și poporului frate vietnamez un cald 
salut tovărășesc și cele7 mai cordiale felicitări cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la crearea partidului revoluționar 
al clasei muncitoare vietnameze, se spune :

Comuniștii, întregul nostru popor se bucură din toată ini
ma de succesele importante obținute de oamenii muncii 
vietnamezi, sub conducerea Partidului lor de avangardă, în 
opera de construire a socialismului în Republica Democrată 
Vietnam. Ne exprimăm, și cu acest prilej, solidaritatea inter- 
naționalistă cu lupta eroică pe care o duce poporul viei/iamez 
împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea indepen
denței și suveranității țării, a ființei sale naționale. Partidul 
Comunist Român și Republica Socialistă România se pronun. 
ța- cu consecvență pentru retragerea tuturor trupelor S.U.A, 
din Vietnamul de sud, pentru asigurarea condițiilor de for
mare a unui guvern de coaliție care să permită dezvoltarea 
democratică a acestuia, pentru respectarea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară. Cu profundă încredere în victoria po
porului vietnamez, reafirmăm hotărîrea noastră fermă de a 
acorda și în viitor întregul sprijin cauzei sale drepte.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea frățească din
tre Partidul Comunist Român și Partidul' celor ce muncesc 
din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam, se vor întări și dezvolta continuu, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și ale internațio
nalismului socialist, spre binele ambelor popoare, în interesul 
unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu tovarășul CONSTANTIN MĂCIUCĂ,
director general In Centrala Cărții

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maies
tății Sale Imperiale MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYA- 
MEHR, Șahinșahul Iranului, o telegramă cu următorul con
ținut : în numele Consiliului de Stat, al poporului român și 
al meu personal, exprim Maiestății Voastre Imperiale, po
porului iranian, familiilor îndoliate, sentimentele noastre 
de compasiune în legătură cu pierderile de vieți omenești 
provocate de catastrofa de pe șoseaua „Haraz“.

UȘILE
(Limare din pag. I)

...Ceea ce am relatat mai sus 
este doar începutul unei decla
rații găsită pe masa anchetato
rilor judiciari de la miliția sec
torului 8 al Capitalei. Victima, 
studentă și ea, descrie în rindu- 
rile ui-mătoare un șir de fapte 
de-a dreptul incredibile pentru 
omul care gindește omenește : 
trei huligani au socotit că este 
dreptul lor să înjosească întra- 
tita un om incit orice siluire — 
trupească sau sufletească — să i 
se pară un fleac față de ame
nințarea eu schingiuirea, cu 
ruptul dinților și desfigurarea 1 
Și asta in 1970, și încă într-un 
grup de tineri care-și ziceau că 
vor să fie intelectuali, viitori 
profesori, ingineri, farmaciști, 
unul dintre ei dorind să devină... 
om al legii, jurist.

CE ESTE UMANISMUL 
HULIGANE?

Am rugat să ne fie adus a- 
cesț tînăr, studentul în drept 
Stoica loan Niculii, cel ce lo
vise cu _ pumnul, cel ce progra
mase „circul", cum singur se ex
primase din noaptea de 24/25 
ianuarie în str. Poet Buzdugan 
5. Spre surprinderea noastră, nu 
se soootește, „întrutotul vino
vat" deșk după propria-i părere, 
ceea ce s-a petrecut „e regre
tabil" nu numai din punct de 
vedere al Codului penal, dar și 
..umanitar". Nu se soootește vi
novat fiindcă, pînă la urmă, nu 
el este cel care a „reușit" cu 
fata, ci celălalt, Petrescu, pe 
care l-a chemat în ajutor după 
vrei două ore. Lui, care ne 
vorbise despre umanism, a tre
buit să-i punem din nou față în 
față faptele. El singur o cunoș
tea pe fată, ceilalți nu. El a or
ganizat cursa. El a umplut-o de 
sînge, obligînd-o, primul, să facă 
„ce vor ei“. El ește cel care l-a 
chemat pe următorul...

Atunci ce înseamnă vină 
(sperăm că legea pe cane el ar 
fi trebuit s-o cunoască foarte 
bine îl va lămuri suficient). Ce 
înseamnă umanismul, ce în- 
■ș.iamnă a respecta o fată, ce în
seamnă a obliga pe cineva să 
admită oontra voinței sale să 
fie de „acord" cu asemenea 
fapte

DL. VIITOR PROFESOR SCRIA 
TEXTE PORNOGRAFICE...

în dosarul pe care ni l-a pus 
la dispoziții Miliția am desco
perit —■ aparent fără nici o le
gătură cu cazul — două afișe cu 
litere de-o șchioapă, conținînd... 
„maxime" și „cugetări" porno
grafice. „Le-am găsit pe ușa și 
pereții încăperii în care s-a pe
trecut violul, ne-a spus anche
tatorul. De altfel întreaga came
ră era tapetată cu fotografii de 
femei goale, abajurul fusese dat 

.jos și înlocuit cu o ladă pen
tru portocale; firme, aviziere, 
fuseseră furate din localuri și 
așezate în colțuri drept „trofee"' 
artistice". Știind că unul dintre 
locatarii acestei camere — stu
dentul Petrescu Dan — se spe
cializa în limba și literatura 
franceză, ne-am permis, mani- 
festîndu-ne uimirea față de con
tradicția dintre marea cultură pe 
care o studia și înfățișarea în
căperii în care trăia, să-i cerem 
o lămurire. Și el a rămas pu-’ 
țin surprins : adică de ce ni se 
pare nefiresc ? El, la literatura 
universală a luat nota 9, citește 
reviste în limbi străine, dintre 
publicațiile noastre nu se uită 
decît — dovadă a gustului supe
rior, desigur ! — prin revistele 
literare și de artă, dar după o 
asemenea viață superioară, ca- 
re-1 caracterizează (precizarea 
sa) vulgaritatea nu reprezintă 
decît o deconectare. „La solici
tările învățăturii — ne explică 
el — credeam că în viața parti
culară pot să fac ce vreau". Cre
zuse că poate să aibă un „com
portament de rezervă, deconec
tant".

— De mîna cui erau scrise a.- 
fișeîe pornografice ? l-am în
trebat.

— De mîna mea, a recunos
cut .el, fără să vadă că între 
profesorul de limba franceză, 
om al spiritului subțire, al gus
turilor delicate, și metodele „de
conectării" pornografice s-ar a- 
fla vreo discrepanță.

Dar nu numai asta făcea as
pirantul la profesorat. în viața 
de student era — Ca și ceilalți 
— un „blatist" ; stăteau la „por
ții fără carne", după cum na

— Ce aduce nou cea de a X-a

nă. cîteva zeci, sute de mii de 
cititori. Un aparat complex de 
difuzare facilitează pătrunde
rea cărții în cele mai îndepăr
tate cătune. în prezent, cartea 
este difuzată în mediul rural 
prin 900 librării, 7 000 raioane 
și puncte de difuzare din maga
zinele sătești și de către o li
brărie centrală, „Cartea prin 
poștă". în cursul anului 1969 au 
fost expediate în rețeaua să
tească 2 300 de titluri de car
te, într-un tiraj de peste 
9 milioane de exemplare. Din
tre acestea, 600 de titluri au 
fost editate în limbile naționa
lităților conlocuitoare. Semnifi
cativ aceste cărți nu au rămas 
prăfuite în rafturi | valoarea 
cărților vîndute a depășit 68 
milioane lei.

— Ce alte manifestări propa-

viculturii — „Luna cărții !a 
sate" prilejuiește organizarea 
unui adevărat cortegiu de ma
nifestări culturale ; întîlniri cu 
scriitori și editori, cu membri ai 
cenaclurilor literare, concursul 
„Cine citește, folosește" organi
zat în colaborare cu organizația 
U.T.C. și care va antrena cîteva 
mii de tineri, expoziții cu vîn- 
zare etc. Cele mai noi lucrări 
vor fi recomandate prin afișe, 
prospecte, expoziții. Autolibrâ- 
riile vor transporta noutățile 
editoriale în cele mai îndepăr
tate colțuri de țară.

Priin conținutul său educativ, 
Ia nivelul cerințelor satului, 
„Luna cărții" constituie un act 
cultural semnificativ de mare 
amploare.

I. M.

SEMN DE 
Întrebare 

k DISPĂRUT UN CLUB 
AL ELEVILQR

Cînd s-a înființat, în urmă 
cu un an, clubul elevului 
din municipiul Tg. Mureș, 
perspectivele dezvoltării sale 
au fost anunțate cu foarte 
mult optimism. Optimism 
care depășea cadrul strimt 
al încăperilor afectate clubu
lui intr-un imobil din cen
trul localității. Spațiul pro
mis a rămas simplă promi
siune. O bandă de magneto
fon — aceeași' în fiecare zi 
— derulează o melodie moa
le, în timp ce „atmosfera" 
lîncezește pe lingă cîteva 
mese de șah. Locul a fost 
pur și simplu părăsit de au
torii inițiativei. Comitetul 
municipal al U.T.C. ridică 
nedumerit din umeri, ca și 
cînd despre el nici n-ar fi 
vorba.

C. POGĂCEANU

CU APARATUL
DE FILMAT 

PRINTRE TINERI
CINECLUBUL DIN TULCEA, ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII 

ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

In municipiu] Tulcea ființează nu de mult un cineclub al ti
neretului. Ultima sa realizare, un film pe tema „Cu aparatul 
de filmat printre tineri". Acțiunea își propune și reușește să sur
prindă principalele aspecte ale modului cum tineretul este an
trenat în efortul general al întreprinderilor din municipiu, pen
tru realizarea cifrelor de plan, subliniindu-se activitatea tine
rilor fruntași de la I.I.D.P., Fabrica de conserve „Dunărea", 
I.M.A. De asemenea, în obiectivul de filmat au fost prinse unele 
practici greșite, dăunătoare procesului de producție, care se mai 
manifestă încă în activitatea unor tineri de aici, privind modul 
în care sînt folosite cele 480 de minute în interesul producției. 
S-a urmărit, în continuare, comportarea tinerilor din aceste 
unități pe stradă, în sala de dans, în societate. Aspectele pozi
tive și negative vor face subiectul unei acțiuni care va fi orga
nizată la Casa de cultură a municipiului Tulcea.

NEAOU CONSTANTIN — Tulcea

ALAIUL BRESLELOR
FESTIVAL FOLCLORIC LA AGNITA

„Lunii cărții la sate"
desfășoară
1—29 fe-

ediție a
— festivități ce se 
după tradiție între 
bruarie ?

— Este vorba de 
tate a cititului,
nează, în această lună

o
care

festivi- 
antre- 

de iar-

gandistice culturale însoțesc în 
anul acesta festivitatea cărții ?

— Organizată sub auspiciile 
C.S.C.A., Centrocoop, Ministerul 
învățămîntului, C.C. al U.T.C., 
Uniunea națională al C.A.P., 
Ministerul Agriculturii și Sil-

SÎNT ÎNCUIATE
expliea, dar asta în zilele cînd 
nu puteau să folosească cartele
le fetelor : el și Stoica, primul 
autor al violului, aveau „logod
nice" declarate, nu părea nimă
nui nefiresc că le mîncau por
țiile de la cantină.

N-aveau bursă ? Ba da, dar 
părinții nu știau că și-au luat 
o cameră pe care plăteau 500 
de lei domnului Tericeanu de la 
Atelierele „9 Mai" (trebuie ex
plicat odată și misterul acestei 
camere !). Și iată cum omul „de 
cultură", care aspira spre o atit 
ds înaltă ținută intelectuală în
cît nu se preta nici măcar la 
citirea unor ziare „obișnuite", 
(„n-aveam timp"...), n-a ezitat 
să se amestece direct în mur
dăria pusă ia cale de Stoica.

— Stoica a ieșit după vreo 
două ore de dragoste cu fata și 
ne-a anunțat că: nu „reușește". 
Acesta a fost nenorocul meu, ex
plică el.

— Fata nu se mai împotrivea... 
am precizat.

— Da, dar Stoica se inhibase... 
Mi-a cerut să-i aduc cafele...

— Unde stăteați în acest timp ?
— La ușă, beam și noi cafea, 

glumeam... Cîteodată mai intram 
și le dădeam sfaturi.

...Ce spuneți de domnul care 
nu trăia decît la nivel intelec
tual ? Ducea cafele huliganului 
sub pătură ! Iar cînd „i-a ve
nit rîndul" n-a ezitat, deși lo
godnica i-a spus „să se astîm- 
pere".

— Cum ? Erați cu logodnica ? 
Am rămas uluiți. La ușă 7 Ce-a 
făcut logodnica în timpul cînd 
l-ați înlocuit pe Stoica Ungă 
victimă ?

— A stat la o cafea... M-a aș
teptat...

Obraz „subțire", ooncepție „su
perioară", soră cu poezia : în 
timp ce el era acolo, în timp oe 
el siluia o colegă, ea, logodnica, 
sorbea o cafea ! Ce spuneți ?

Simt, descriind toate acestea, 
că punctul culminant al revol
tei se întîlnește cu sarcasmul și 
disprețul, adunate laolaltă. Nici 
o altă reacție nu poate fi mai 
puternică în fața abjecției, mai 
ales atunci cînd asemenea fapte 
sint săvîrșite de oameni, „cu 
carte", care ar trebui să se com
porte, să trăiască pe măsura lu
minii pe care au primit-o.

Facultatea de Farmacie a I.M.F. 
București). Am întilnit-o la mi
liție (venise cu tatăl, un țăran, 
lucrător într-un C.A.P.). Mi-a 
spus că ea și Stoica urmau să 
se căsătorească la sfîrșitul lui fe
bruarie a. c. (adică la o lună de 
la data „petrecerii" !). Nu mai 
vorbim de acea solidaritate fe
minină care ar fi trebuit să se 
manifeste într-un .asemenea caz. 
Totuși, cum se poate, ne între
bam (și o întrebam) ca o femeie 
tînără, o studentă, care gîndeș- 
te și simte normal, care iubește, 
care vrea să-și întemeieze o fa
milie să se comporte astfel ? Să 
ni se ierte expresia, dar nici e- 
xemplele de femei decăzute pînă 
la prostituție se pare că n-ar 
suporta o asemenea înjosire în
cît să aștepte două ore la ușa 
„iubitului" care face „amor" 
dincolo, încercind să siluiască o 
colegă căzută în cursă... E peste 
limita de înțelegere a minții o- 
menești normale un asemenea 
act, tot așa cum este de neînțe
les faptul că în istoria iubirii a- 
cestor două tinere (Elena Plo
peștean și Adina Domide) des
coperim scene de amor in cele 
mai nefirești condiții, că și-au 
început viața intimă — literal
mente — „pe sub garduri"... Re
producem expresia, deși ne este 
jenă s-o facem, și poate că n-am 
merge pînă acolo dacă n-ar fi 
vorba de două tinere care se a- 
flau pe băncile unor facultăți, 
și care doreau să fie, respectiv, 
profesoară și farmacistă !

★

,.ȘI TOTUȘI, DESPRE 
DRAGOSTE !

Dragostea este lucrul cel mai 
firesc de pe lume atunci cînd 
doi tineri au 21 de ani, cînd sînt 
atrași unul spre celălalt. Nu 
sîntem niște ipocriți. Dar dra
gostea are și ea, mai ales la a- 
oeastă vîrstă. niște legi ale ei. 
Terfelirea odioasă, transfor
marea in abjecție, pornografierea 
iubirii este cu totul și cu totul 
străină tinereții care se respec
tă. Iată de ce lucrul care ne-a 
surprins parcă și mai mult de
cît cinismul studentului Stoica, 
al celorlalți doi huligani, a fost 
comportarea celor două studen
te, care le-au servit de paravan. 
Nu numai Petrescu, dar Stoica 
însuși era acolo cu... „logodnica" 
(Studenta Elena Plopeștean. de la

Huliganisme, cafele, logodni
ce pervertite, viol mediu por
nografic... 
Repulsia 
faptele devenind, 
tură, jignitoare.

Unde e cauza ? 
lea, cel ce a fost 
ban Bogdan, de 
de Mecanică a Institutului Poli
tehnic, a formulat-o, poate, cu 
o oarecare exactitate : au dorit 
să fie deosebit de „originali". 
Au dorit să-și facă „o cameră 
și o viață cum nu s-a mai vă
zut nicăieri...", așa cum spunea 
el, iar originalitatea au căutat-o 
in abaterea de la cinste, de la 
puritatea vîrstei. Au crezut că 
originalitatea poate fi suplinită 
prin aventură și au ajuns la ab
jecție și infracțiune, pășind pe 
ușa camerei arestaților.

Erau, intr-adevăr, originali : 
i-am văzut pe toți trei tunși 
chilug, însoțiți de un milițian, 
cum rareori poate fi văzut un 
student. Părinții unora lăcrimau 
pe afară : cu toții — cei trei și 
cele două — au fost exmatricu
lați din facultate, ei „vitejii", aș- 
teptind acum să fie aplicată li
tera dreaptă a unei legi care pe
depsește aspru infracțiunea de 
viol.

...Iar acasă, la gazda care se 
făcea că nu vede escapadele bă
ieților, ușile li s-au închis, de 
data aceasta, definitiv. Magne
tofonul nu mai cînta I

Lista e completă, 
categorică, violentă, 

la simpla lec-
Cel de-al trei- 
studentul Șer- 
la Facultatea

IN CURlND

„PSYCHE
Răspunzînd cerințelor de In

formare științifică, interesului 
pentru psihologie dovedit de 
un public în continuă crește
re, Editura științifică a ini
țiat colecția „Psychâ" profila
tă exclusiv pe probleme de 
psihologie, locul preponderent 
revenind lucrărilor dedicate 
cercetărilor aplicative. Prime
le volume ale colecției vor a- 
părea în anul 1970, pentru pers
pectiva imediată colecția de- 
butînd prin traducerea cunos
cutei lucrări a lui Paul Fraisse 
„Psihologia experimentală" și 
a unui volum colectiv intitu
lat „Laboratorul uzinal de psi
hologie, sociologie, pedago
gie".
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Ursula, curajoasa soție a unui 
blănar din Agnita, s-a îmbră
cat într-o haină înfricoșătoare, 
împodobită cu clopoței, și în a- 
cest costum straniu și în tros
netul unui lung bici a alungat 
turcii care asediară micul tîrg 
al Agnitei. Așa a luat naștere, 
după cum spune legenda, ii* 
obicei care se practică și azi la 
Agnita. Istoricii fiind de altă 
părere : ei susțin că originea a- 
cestuia, în țara noastră unic Or 
bicei, trebuie căutată în vechi 
tradiții ale breslelor. în luna ia
nuarie se schimbă șeful breslei 
și cu aceasta ocazie, lăzile fere
cate de breaslă se transportă cu 
alai sărbătoresc la noul ales. Cu 
ajutorul unor măști înfricoșătoa
re și cu mult zgomot de tălăngi 
și corn de vînătoare. Și anul a- 
cesta, duminica trecută, au a- 
lergat acești „urzelu" (denumi
rea se pare că vine de la Ur
sula) prin Agnita. A fost un 
spectacol impresionant. Circa 
300 de măști — ele se aseamă
nă cu acelea de Anul Nou din 
Nordul Moldovei — grupat* 
după vechi tradiții în bresle, 
fiecare cu steagul el, cu obi
ceiuri distincte s-au format în
tr-o paradă pitorească, colin* 
dînd pe la casele breslașiloi^ 
după obicei.

• PESTE 10 000 DE TINERI sînt antrenați în acest an de 
către Comitetul județean Mureș al U.T.C. la 11 concursuri 
și olimpiade pe diverse meserii, cu faze pe întreprinderi, 
localitate și județ. Pentru sprijinirea unităților agricole sînt 
preluate acțiuni ca „Ziua specialistului din agricultură", 
„Olimpiada mecanizatorului", înființarea cluburilor tehnice 
în cîteva comune- Consemnăm o inițiativă care va fi susținu
tă în curînd : consfătuirea cu tinerii din sectorul zootehnic, 
urmată de un schimb de experiență Ia stațiunea experimen
tală Sîngeorgiu de Mureș. (C. P.).

• SALONUL ARTISTIC „SELENA" din Rm. Vîlcea • 
consacrat prima seară de poezie, muzică și artă plastică lu
ceafărului poeziei românești — Mihai Eminescu, avîndu-1 ca 
amfitrion pe prof, emerit Constantin Gibescu. Următoarea 
întîlnire are tema „Poezia transhumanței". „Selena" se bucu
ră, încă, de la debut, de numeroși participant și simpatizanți 
(CONSTANTIN POENARU).

• UN ELEGANT CLUB au primit recent In dar studenții 
din Petroșani, dotat cu jocuri de șah, remmy, tenis de masă, 
în timpul liber, studenții participă la activitatea cercurilor 
de foto, radio, speologie. Două săli sînt destinate Indrăgosti- 
ților do pictură, sculptură, grafică. O expoziție de pictură a 

studenților a șl fost inaugurată. La fel, una de fotografii. în 
noul club vor evolua șl formațiile artistice ale Institutului 
minier.

turistică
Săptămîna trecută, 

peste 1 100 de tineri 
bucureșteni — elevi 
și muncitori — au 
participat la o serie 
de excursii pe dife
rite trasee turistice 

Pi-aho- 
județul

rite trasee 
de pe Valea 
vei și din 
Brașov.

Din acest 
370 de tineri 
tori de la 
Vulcan, Tricodava 
I.S.P.E. s-au oprit la 
Pîrîul Rece unde au 
participat la con-

număr 
munci- 

Uzina

cursurile 
„Cunoașteți
Prahova și perspec
tivele de dezvolta
re ?“, „Cea mai bună 
glumă", cîntece, con
cursuri de săniuțe, 
schi, orientare și 
inițiere turistică, Ia 
o reușită seară dis
tractivă. Cu această 
ocazie cercul de tu
rism de la Uzina 
Vulcan a realizat 
un film. Alți 750 de 
elevi și muncitori de

la școala profesio
nală și uzina „Elec
tromagnetica", grupul 
școlar Vulcan, Mun
ca Textilă, I.U.T.A., 
I.R.U.M. și-au ales 
Poiana Brașov, Pre
deal, Gura Diham. 
Pe parcurs, excursio
niștii au participat 
ca susținători la 
concursul „Săniuța 
de argint".

N. SPÎNOCHE

l
i
I

VICTOR CIOCILTEA, CAM. 
PIONU3E ȘAH AL ROMÂ

NIEI
Victor Clociltea ( 

rețti) a redevenit câmp: 
șah al țârii. El a cîțtlgat cu 
scorul de 2,5—1,5 puncte me
ciul de baraj susținut în 
compania oradeanului Iuliu 
Szabo. în ultima partidă, 
cea de-a 4-a, oficialii au 
consemnat remiză la muta
rea a 60-a.
• CONTINUINDU-ȘI TUR

NEUL în Ghana, echipa de 
fotbal F. C. Argeș a jucat Ța 
Accra cu formația locală 
„Hearts". Gazdele au obf 
victoria cu scorul 2—1 (2

• MECIURILE RETUR 
disputate ieri în turneul In
ternațional de fotbal de Ia 
Viareggio (rezervat echipe
lor de juniori), s-au soldat 
cu următoarele rezultate t 
Intemazionale Milano — 
Steaua București 1—0; Du- 
kla Praga — Atalanta Ber
gamo 1—0; Partizan Belgrad 
— Lanerossi Vicenza 
Fiorentina — Bayren 
chen 1—1.

Primele formații se 
că pentru sferturile de fi
nală.

î—o; 
Miin-

califi-

(Agerpres)

III
HEIDI; rulează la Flacăra (o- 

rele 15,30; 18; 20,30).
NU SÎNT DEMN DE TINE : ru

lează la Cinemateca (Sala Union) 
(orele 10; 12; 14).

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16.30; 19; 91,15).

STÂPÎNI PE SITUAȚIE : rulea
ză la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21) ; Favorit
(orele 10; 13: 15,30; 18; 20,30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,30; 21).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Victoria (orele 8.45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18.15; 20,45).

DRAGĂ BRIGITTE :
Central (orele 9: 11,15; 
18,15; 20,30).

VIA MALA : rulează 
(orele 8,45; 11; 13,15;
Feroviar (orele 8,30; ....
18,30; 21), Excelsior (orele 9,45; 
12,15; 14,45; 17,15; 20), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 

Călugărita : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Flamura (orele 9,30; 
12,45; 16; 19,30).

rulează la 
13,30; 15,45;

la Festival 
16; 18,30; 21), 
11; 13,30; 16;

LUPII ALBI : rulează la Lumi
na (orele 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45).

TAINA LEULUI : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18.30; 
20,45), (9—10 : Program pentru co
pii), Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9-- 
15 în continuare ; Program de fil
me documentare (orele 17—21 în 
continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45; 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL: 
rulează la Buzești (ora 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
TII : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18), Rahova (orele 15,30: 18; 
20,15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 
rulează la Dacia (orele 9—19 în 
continuare), Giulești (orele 15,30: 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Bucegi (orele 9,30; 12; 15,30; 
13; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 9—15.45 În continuare ; 
18.15; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30; 18: 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare ; 17,45; 20,15).

PROFESIONITII: rulează
Miorița (orele 10; 12,30; 17,30;

O ȘANSĂ DINTR-O MIE : 
lează la Grivița (orele 10; 12; 
18.15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : 
lează la Vitan (orele 15.30: 19).

URMĂRIREA : rulează la Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Tomis (orele 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30).

VIRIDIANA : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MÎNA CU BRILIANTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30: 18).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
rulează la Lira (ora 20,30).

VIATĂ DIFICILĂ : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).

TESTAMENTUI, DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MĂRTURIA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

OMUL MAFIEI ; rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30).

OSCAR : rulează la Munca 
rele 16; 18; 20).

In Împărăția leului 
ARGINT : rulează la Cosmos 
rele 15,30; 18; 20,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CINE, EȘTI D-TA, D-LE SOR
GE ? : rulează la Popular (orei* 
15,30; 18; 20,30).

(o-
DE
(o-

MARTL 3 FEBRUARIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor : Universal-șotron : 
litera C * 18,30 Ancheta econo
mică • 18,55 Anunțuri — publici
tate 0 19.00 Telejurnalul de seară 
* 19,20 La volan — emisiunea 
pentru conducătorii auto * 19,30 
Atomul, 
emisiune 
« 19,55 
0 20,00 
populare _ 
Wells. Emisiune de D. Fernoagă 

Prezintă Florian 
Telejurnalul de

această necunoscută — 
de cultură științifică 

Anunțuri — publicitate 
Galeria instrumentelor 
* 20,30 Medalion Orson

și A. Oprescu.
Potra e 22,00 
noapte o ,22,10 Teleglob : Dane
marca — film realizat de Mihal 
Lazăr șl Lucian Penescu * 22,30 
Recital In alb șl negru • 23,00 în
chiderea emisiunii.

MARTL 3 FEBRUARIE 1970

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 19,30; (Sala 
Studio) TRAVESTI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie: MANDRA
GORA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 20; 
(Sala Studio): PURICELE IN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul Giu
lești : GEAMANDURA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): VIJELIE ÎN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(Sala Studio): CE SCURTĂ E
VARA — ora 20; Teatrul „Ion 
Vasiiescu": TREI FETE DE MĂ
RITAT — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C.: PIATRA DIN CASĂ — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
POVESTE NETERMINATA — ora 
9,30 ; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): MTU COBIUL — ora
17,30; Teatrul „C. Tănase" (Calea 
Victoriei): NICUTĂ... LA TĂNA- 
SE — ora 19,30; Circul de Stat: 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 19,30.

PE PlRTIILE^. CUftAJULUt
PREDEAL (prin telefon). — 

Miilor de turiști ai Predealului 
de duminică li s-au mai adăugat 
alți 350 sosiți cu eșalonul din tre
nul special: reprezentanții licee
lor teoretice, școlilor profesionale 
și tehnice din raza celor 8 sec
toare ale Gapitalei, veniți pe pîr- 
tiile Cioplei pentru a-și disputa 
dreptul de calificare în faza pe 
municipiu al concursului dotat 
cu trofeul „Săniuța de argint", 
din cadrul Olimpiadei de iama 
a elevilor. Fiecare sector a pre
zentat „formații" complete, alcă
tuite din cîte 20 de sportivi, bă
ieți și fete, cîștigători ai primei 
etape a concursului în cadrul 
școlilor respective. Numărul mare 
de participant a demonstrat fo
losirea în paralel a 4 pîrtii de 
concurs. Prima escală la pîrtia 
sectoarelor 4, 5 și a Grupului 
școlar construcții. Starterul, pro
fesorul de educație fizică, Flaviu 
Filip, ne-a prezentat un finalist 
al ediției trecute, campionul Ca
pitalei, elevul Stan Popa de la 
Liceul industrial construcții de 
mașini, prezent și la Predeal. 
Cele două coborfri ale sale — 
în manșa a doua el a realizat cel 
mai bun timp — i-au confirmat 
într-adevăr experiența. Dar și 
mulți alți „piloți de săniuțe" au 
demonstrat un deosebit curaj,
pricepere ți măiestrie: Ileana

Rozental de la Liceul „Matei Ba- 
sarab", Mioara Crăiescu de la 
Grupul școlar Electromagnetica, 
Brigide Henning de la Liceul 
german, Mircea Radu de la Școa
la profesională U.M.E.B., Marian 
Cioroiu de la Liceul 36. De alt
fel nici una din cele patru piste 
nu a avut un cîștigător virtual 
din prima manșă. Victoria a su- 
rîs aproape fiecărui concurent în 
parte pînă la evoluția ultimului 
sportiv. Primii cinci clasați în în
trecerea 
calificat 
care va 
pitalei.

„Confruntările se anunță 
continuare, pasionante — ne 
latează prof, de educație fizică, 
Nicolae Alexe. Fiindcă nu este 
deloc ușor să obții dreptul de 
calificare în finala pe țară care 
va avea loc în Poiana Brașov 
unde cei mai rapizi coborîtori și 
totodată cei mai abili conducători 
de săniuțe își vor disputa trofeul 
„Săniuța de argint". Chiar dacă 
s-ar părea că elevii bucureșteni 
sînt dezavantajați față de cei din 
județele de munte, aceștia se vor 
afla în orice caz printre protago
niști. Cîteva „cronometrări" obți
nute azi sînt cele mai serioase 
indicii",

fetelor și băieților s-au 
pentru etapa următoare 
de’semna campionii Ca-

In
re-

VIOREL RABA



NIGERIA:

se îmbunătățește

MONGOLA. Un micro-raion în construcție 
Bator.

„Cinci secole 
de relații culturale 
româno-italiene"

ORIENTUL APROPIAT Prietenie și solidaritate

Echipa de observatori interna
ționali care a întreprins recent un 
al treilea turneu ele informare în 
fosta provincie secesionistă a Ni
geriei s-a reîntors la Lagos și, 
potrivit aprecierilor agențiilor de 
presă, aceasta ar reprezenta sfîr
șitul misiunii sale.

După cum s-a mai anunțat, 
această misiune de observatori a 
fost invitată în Nigeria de către 
guvernul federal în septembrie 
1968 pentru a se convinge de 
netemeinicia afirmațiilor despre 
acțiunile de genocid ale militari
lor nigerieni împotriva populației 
Ibo. Grupul de observatori a în
treprins mai multe anchete în le
gătură cu aceste acuzații, și în 
ultimele luni a supravegheat con
dițiile de desfășurare a operațiu
nilor militare în regiunile popu
late.

La reîntoarcerea din ultima că
lătorie, ei au declarat că situația 
generală din provincia estică se 
îmbunătățește, deși coordonarea 
activităților de ajutorare nu este 
încă pusă la punct. Refugiații be
neficiază de cantități sporite de 
alimente și medicamente, trans
porturile s-au îmbunătățit. „Lu
crurile merg din ce în ce mai 
bine, dar mai sînt încă multe de 
făcut".

Crucea 
tensificat 
mente și 
vincia de est, creînd noi centre 
de distribuire a acestora. Agenția 
U.P.I. apreciază că mulți refu- 
giați s-au reîntors la casele lor 
și s-au prezentat la fostele locuri 
de muncă, cerînd să fie reînca
drați.

In același timp se anunță că 
transporturile de ajutoare ale 
unor țări, suspendate în ultima 
săptămînă, au fost reluate, la 
Lagos sosind zilnic importante 
cantități de alimente și medica
mente, diverse mijloace de trans
port, precum și spitale de cam
panie.

Reconcilierea
franco-marocană

Roșie nigeriana și-a in- 
transporturile de ali- 

medicamente spre pro-

• SOSIT sîmbătă la Paris, 
într-o vizită particulară de 
cinci zile, regele Hassan II al 
Marocului a conferit luni cu 
președintele Pompidou la un 
dineu. Noua întrevedere 
care o vor avea miercuri 
doi șefi de state va 
oficial reconcilierea 
marocană, după 
tă în 1965 de 
Barka.

Se afirmă că
este ferm hotărît să relanseze 
cooperarea franco-marocană,

pe 
cei 

consacra 
franco-

criza provoca- 
afacerea Ben-

regele Hassan

mai ales în domeniul economic 
și tehnic, prin accentuarea par
ticipării franceze la unele lu
crări în curs în Maroc. După 
unii observatori este posibil să 
se semneze cu acest prilej și 
anumite acorduri militare, e- 
ventual pentru livrarea de 
tancuri franceze. Observatorii 
atrag, însă, atenția mai ales 
asupra aspectului politic al vi
zitei lui Hassan, în momentul 
cînd președintele Pompidou 
caută să dezvolte politica me- 
diteraneeană a Franței.

Catastrofa feroviară

din Argentina

La „Academia di Ro
mania" (Academia României) 
din capitala Italiei a avut loc 
duminică o manifestare con
sacrată relațiilor culturale 
româno-italiene. Cunoscuta 
instituție italiană „Accademia 
intemazionale di propaganda 
culturale" (A.I.P.C.), care ac
tivează pentru răspîndirea 
culturii ca mijloo de apropie
re și cunoaștere între po
poare, și-a dat concursul la 
organizarea manifestării. Pre
ședintele A.I.P.C., prof. 
Francesco Gligora, a luat 
cuvîntul subliniind importan
ța schimbului de valori cul
turale între cele două țări, 
caracteristica fundamental 
umanistă a culturii românești 
contemporane. ,,Am ales Ro
mânia — țară tn care se dă 
o maximă importanță atît va
lorilor tradiționale ale cul
turii universale, cît și celor 
mai moderne cuceriri ale 
științei, literaturii și artelor, 
difuzării largi a culturii ita
liene — pentru a onora astfel 
inaugurarea anului nostru aca
demic", a spus vorbitorul. 
Prof. Giorgio Nurigiani, vice
președinte al A.I.P.C., a evo
cat la rîndul său ilustre per
sonalități române — Nicolae 
Iorga, • George Enescu, Ni
colae Titulescu, George O- 
prescu și alții — pe care i-a 
cunoscut personal.

Prof. Alexandru Bălăci, di
rectorul „Bibliotecii române" 
din Roma, a conferențiat 
apoi despre „Cinci secole de 
relații culturale româno-ita
liene", relevînd faptul că, pe 
fondul unor vechi relații tra
diționale, are loc în prezent 
o intensificare a schimbului 
de valori culturale româno- 
italiene, ceea ce contribuie la 
consolidarea prieteniei din
tre cele două popoare.

• REUNIUNEA AMBA
SADORILOR LA
O.N.U. AI FRANȚEI, 
MARII BRITANII, 
U.R.S.S. ȘI S.U.A.

NEW YORK — Reprezentan
ții la O.N.U. ai celor patru mari 
puteri, s-au întîlnit luni pentru 
a continua convorbirile în legătu
ră cu găsirea unei soluții pașnice 
a situației din Orientul Apropiat 
Reuniunea a avut loc la reședin
ța reprezentantului permanent al 
Franței, Armand Berard.

• INCIDENTE ISRAE- 
LIANO—ARABE.

DAMASC — Un comunicat 
militar difuzat da postul de ra
dio Damaso anunță c& Intre for
țele siriene și israeliene s-a pro
dus luni în zona înălțimilor Go
lan un putemio duel de artileri, 
oare a durat peste trei ore. Lupta 
a început la ora 09,17 (ore loca
lă), cînd forțele Israeliene au în
cercat să trimită întăriri unor a- 
vanposturi situate în partea su
dică a liniei de înoetare a focu
lui. în cursul duelului de artile
rie, aviația israeliană a efectuat 
raiduri asupra poziției siriene. 
Pierderile suferite de partea isra
eliană, precizează comunicatul 
militar, se ridică la patru a- 
vioane.

CAIRO — După cum a anun
țat un purtător de cuvînt egip
tean, aviația israaliană a întreprins 
luni raiduri de bombardament a- 
supra unor poziții ale R.A.U. si
tuate în zona Mankabad, la 305 
km de Cairo și în partea de nord 
a Deltei Nilului. Artileria egip
teană a obligat aparatele de zbor 
israeliene să se retragă și să-și 
lanseze bombele departe de pozi
țiile vizate. Purtătorul de cuvînt 
a menționat că 10 militari egip
teni au fost scoși din luptă în 
cursul celor două raiduri.

Tot luni, s-a anunțat de aseme
nea, la Cairo, aviația egipteană 
a efectuat raiduri asupra unor 
poziții fortificate israeliene situa
te în sectorul nordic al Canalului 
de Suez.

zează că schimbul da focuri, ca
re a durat peste trei ore, nu a 
provocat pierderi în oameni sau 
materiale da partea israeliană. li
nul din avioanele israeliene care 
au efectuat raiduri asupra pozi
țiilor siriene a fost, însă, atins de 
artileria inamică.

La Tel Aviv s-a anunțat, de a- 
semenea, că aviația israeliană a 
întreprins luni, simultan, raiduri 
de bombardament asupra a două 
poziții egiptene, situate în zonele 
Băltim (75 km vest de Port Said) 
și Mankabad (805 km nord de 
Cairo).

• Vorbind în Camera Comu
nelor, fostul ministru de externe, 
George Brown, în prezent lider 
adjunct al partidului laburist, care 
s-a reîntors recent dintr-o călătorie 
de informare în țările Orientului 
Mijlociu, a cerut guvernului bri
tanic să renunțe de a lua parte 
la consultările care au loc între 
cele patru mari puteri cu privire 
la conflictul israeliano-arab. In 
opinia sa, aceste consultări nu ar 
fi utile, deoarece nici în Israel și 
nici în țările arabe el nu a putut 
să constate existența încrederii și 
interesul necesar față de ele.

Răspunzînd lui George Brown, 
ministrul de externe Michael 
Stewart a susținut utilitatea con
sultărilor dintre cele patru mari 
puteri 
Britanic 
la ele.

și a precizat că Marea 
va continua să participe

Mesajul
președintelui
Pakistanului

frățească

20 de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Republica 

Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam

• CURTEA SUPREMA de 
Justiție a statului Lesotho a 
fost suspendată luni pe ter
men nedefinit, ca urmare a 
crizei ce a izbucnit în Le
sotho după recentele alegeri 
generale. Suspendarea acti
vității Curții Supreme de 
Justiție zădărnicește tenta
tivele întreprinse de mem
brii partidului de opoziție 
în vederea eliberării lide
rului acestuia, Ntsu Mok- 
hehle. După cum s-a anun
țat. Mokhehle a fost arestat 
după ce declarase că parti
dul său a obținut victoria 
electorală.

Numărul victimelor catastrofei 
feroviare ce a avut loc duminică 
seara la 36 de km de Buenos 
Aires, a ajuns la 160 de morți și 
250 răniți, a declarat colonelul 
Humberto Russo, șeful serviciilor 
pentru relațiile externe a Căilor 
ferate argentiniene. El a precizat 
că este vorba doar de cifre pro
vizorii, deoarece este imposibil 
să se facă o statistică exactă a 
victimelor care au fost transpor
tate la spitale și clinici particu
lare. Sute de militari, polițiști și 
pompieri participă la acțiunile 
echipelor de salvare de la căile 
ferate.

Autoritățile au ordonat deschi
derea unei anchete pentru a 
stabili cauzele catastrofei, provo
cată de ciocnirea unui tren de 
pasageri ce venea dinspre Tucu
man cu o garnitură imobilizată

pe linie ca urmare a unor defec
țiuni mecanice. Potrivit primelor 
aprecieri făcute de experți, trenul 
staționat ar fi avut semnalele de 
avertizare aprinse, iar conducăto
rului expresului de Tucuman, 
deși înainta cu 110 km pe oră, 
i-ar fi fost imposibil să nu le 
observe.

• SÎMBĂTĂ și duminică 
a avut loc la Viena o consfătui
re a Comitetului pregătitor ai 
mișcării comuniste de tineret. 
In centrul discuțiilor au stat as
pectele legate de sprijinirea 
campaniei electorale a Parti
dului Comunist din Austria și de 
stabilirea platformei pentru în- . 
ființarea 
tinerel"

„mișcării comuniste de 
din

TEL AVIV — între forțele is- 
raeliene și cele siriene, dispuse 
de o parte și de alta a liniei de 
încetare a focului din zona înăl
țimilor Golan, s-a produs luni un 
nou duel de artilerie, după ce 
trupele siriene au deschis focul 
asupra unei patrule israeliene — 
a anunțat la Tel Aviv un purtă
tor de cuvînt militar.

• •

Se preci-

din viata tineretului Înmii
■A :

Promisiuni
uitate

Telexurile ne-au furnizat. în ultimele ciieva zile, informații 
despre recrudescența frămîntărilor în universitățile portugheze. 
Amfiteatrele universității din Lisabona au fost ocupate, în mai 
multe reprize, de-a lungul săptămînii trecute, de studenți. Sem
nalul de începere l-au dat studenții facultății de litere care au 
organizat o „grevă pe loc" cu ocuparea sălilor de cursuri și o 
desfășurare a unor „adunări de protest non stop" în cadrul 
cărora sînt expuse revendicările mișcării progresiste studențești 
din Portugalia. Acțiunea s-a extins repede la absolut toate 
facultățile universității din capitala lusitană. Sîmbătă, o grevă 
temporară, similară celei din centrul universitar Lisabona, a 
fost declanșată de studențimea din Coimbra.

Numitorul comun al noului val de acțiuni protestatare studen
țești din Portugalia îl constituie revendicarea energică a amor
sării unei „reforme a școlii superioare portugheze". Formula 
care revine insistent în adunările studențești, în memoriile adre
sate forurilor guvernamentale de resort este : „Respectați pro
misiunile !" Este o referire directă la promisiuni formale neîn
deplinite de actualul premier, Caetano.

Scurt timp după preluarea funcției sale, în septembrie 1968, 
Caetano promitea că, în calitate de fost universitar, se va 
ocupa „personal și eficient" de rezolvarea acelor cereri și pro
iecte care ar putea duce la un progres în universitatea portu
gheză. La începutul lui 1969, acceptînd să primească o dele
gație a studenților din Lisabona, premierul portughez preciza 
că „o reformă a învățămîntului superior este în curs de elabo
rare" și că aplicarea primelor măsuri în acest sens nu va în- 
tîrzia „dincolo de anul universitar următor" (adică anul uni
versitar în curs — 1969—1970). De atunci, însă, n-au fost a- 
nunțate decît două inițiative guvernamentale privind învăță- 
mîntul superior. Prima privește crearea pînă în 1972 a două 
noi universități ; a doua se referă la alocarea unor fonduri 
pentru reînzestrarea laboratoarelor universității din capitala 
lusitană. Dincolo de aceste măsuri care tind, în perspectivă, să 
atenueze cît de cît superaglomerarea din sălile de cursuri și 
laboratoare (Portugalia se găsește — potrivit statisticilor 
UNESCO — pe primul loc în Europa din punctul de vedere al 
aglomerării în amfiteatre sî laboratoare), revendicărilor stu
dențești (sprijinite, de altfel, de numeroase cadre universitare 
de prestigiu) li s-a răspuns, practic, printr-un refuz. Nici un in
diciu despre micșorarea taxelor foarte impovărătoare, despre 
sporirea numărului de burse (actualmente numai 1 la sută din 
studenții portughezi beneficiază de burse de stat), în general 
nici un indiciu despre modificarea actualei structuri, învechite, a 
universității ; oficialitățile au arătat, de altfel, clar, într-o serie 
de precizări din ultimele luni, că nu intenționează să renunțe la 
organizarea autoritaristă a universității, nu vor reintroduce 
autonomia universitară ți nu vor renunța la controlul polițienesc 
în incinta facultăților. Nu s-a vădit, de asemenea, nici un indiciu 
de recunoaștere a „sindicatelor libere" studențești, care acti
vează în ilegalitate.

în aceste împrejurări, profețiile ziarului oficios DIARIO DE 
MANHA care vede în „incidentele" de săptămînă trecută pre
ludiul unei „primăveri agitate în universități" apar riguros fun
damentate.

„Armonizarea" ra
murilor economice, a 
prețurilor, introduce
rea unor noi legisla
ții urmărind îndulci
rea concurenței în pe
rimetrul comunitar, 
constituiau cîteva o- 
biective înscrise în a- 
liniatele Tratatului de 
la Roma privind crea
rea și scopul Pieței 
comune. Numai, că, la 
mai bine de 10 ani 
de la apariția acestui 
organism economic 
vest-european, cu ex
cepția cîtorva dome
nii (în care au fost 
încheiate acorduri du
pă lungi și controver
sate discuții) în alte 
numeroase ramuri le
gile aspre și dure ale 
concurenței acționea
ză la fel ca înainte 
de crearea Comunită
ții Europene a Cărbu
nelui și Oțelului (or
ganizație pendinte de 
Piața Comună).

Periodic, asistăm la 
consultări ale „celor 
sase" pentru a pune 
la punct una sau alta 
din firme, care în
calcă „regulamentele" 
Comunității. Un exem
plu recent în acest 
sens îl constituie dis
puta privind concen
trarea industriei side
rurgice. Potrivit coti
dianului francez LE 
FIGARO, Comisia E- 
xecutivă și-a manifes-

față 
potri- 
anul

tat îngrijorarea 
de previziunile 
vit cărora în 
1975, 10 monopoluri
vor controla și produ
ce 90 la sută din 
ducția de ofel a 
lor șase".

Concentrarea 
ducției oțelului 
mai în cîteva
va oferi producători
lor posibilitatea de a 
impune pe piață pre-

pro- 
„ce-

pro- 
nu- 

firme

„concurența loială", 
sau să semneze înțe
legeri susceptibile de 
a supune un mono
pol, direct sau indi
rect, sub influența al
tui monopol, fapt ce 
ar duce implicit la 
concentrarea abuzivă 
a producției. Eventua
lele cereri de fuziune 
vor fi aprobate numai 
în cazul existenței u- 
nei motivări majore,

„BĂTĂLIA
OTELULUI"

furi de monopol, ceea 
ce contravine literei 
Tratatului de la Roma, 
dar, va contribui — se 
afirmă în unele cercuri 
— la învingerea con
curentei extracomuni- 
tare. Atunci ? Comisia 
Executivă a înaintat 
recent Comunității Eu
ropene a Cărbunelui 
și Oțelului o propune
re potrivit căreia gru
purile siderurgice vor 
fi împiedicate să în
cheie între ele acor- 

care restrîng

între care poate figu
ra „necesitatea asigu
rării competitivității 
pe plan internațio
nal".

Organele Pieței co
mune se văd prinse 
într-o poziție destul 
de slabă. Pe de o 
parte ele ar dori ca 
„oțelul celor șase" 
să-și învingă concu- 
renții pe plan extra- 
comunitar, iar pe de 
altă parte, să înlăture 
pe cît posibil situația 
cînd un monopol ar

celorlalte 
siderur- 

lîce din țările mem- 
re politica pe care 

o dorește în domeniul 
oțelului.

In afara frontiere
lor „celor șase", oțe
lul Pieței comune pă
trunde tot mai greu. 
Japonia, cu ritmul său 
anual, tinde deja să 
conteste locul secund 
pe care-l ocupă în 
prezent în lumea ca
pitalistă Comunitatea 
Economică Europea
nă (cu cele 100 mili
oane tone de oțel a- 
nual), după Statele 
Unite. Sprintul nipon 
ca și avalanșa de o- 
fel american pe piața 
vest-europeană i-a în
demnat probabil pe 
unii susținători ai Pie
ței comune să facili
teze acordarea auto
rizațiilor de fuziune 
unor mari firme (cum 
sînt Thyssen și Man
nesmann din R. F. a 
Germaniei). Acest fapt 
a provocat îngrijora
re în rîndul unor gu
verne din acele țări 
ale C.E.E. care nu 
dispun de o puterni
că bază siderurgică și 
care și-au propus dez
voltarea industriei na
ționale a oțelului. 
„Bătălia oțelului" nu 
s-a încheiat...

putea dicta 
întreprinderi

„Nu există nici un motiv ca 
India și Pakistanul să nu tră
iască în pace“ — se arată în 
mesajul președintelui Pakista
nului, Yahya Khan, adresat 
primului ministru al Indiei, 
Indira Gandhi. Generalul 
Khan apreciază că declarația 
de la Tașkent din 1966 repre
zintă cadrul cel mai potrivit 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

Mesajul menționat reprezin
tă răspunsul președintelui pa
kistanez la scrisoarea primită 
din partea premierului Indira 
Gandhi, cu ocazia împlinirii a 
patru ani de la adoptarea De
clarației de la Tașkent. Prin 
acest document, semnat la 10 
ianuarie 1966, Ia sfîrșitul tra
tativelor dintre cele două 
părți, India și Pakistanul șe 
obligau să-și retragă trupele 
pe pozițiile deținute înainte; de 
izbucnirea conflictului armat 
din 1965, în legătură cu pro
blema Cașmirului.

în mesajul adresat Indirei 
Gandhi, generalul Yahya Khan 
a arătat că, ținînd cont de do
rința sinceră a ambelor părți, 
cele două guverne pot să a- 
bordeze problemele care au 
provocat divergențele și să 
pună bazele unei prietenii Și 
păci solide în această parte a 
lumii.

Se împlinesc 20 de ani 
de la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam, 
eveniment de mare însem
nătate în dezvoltarea rela
țiilor frăjești, multilaterale 
dintre poporul român ți po
porul R. D. Vietnam.

In anii care au trecut de 
la stabilirea relațiilor diplo
matice, legăturile de priete
nie ți solidaritate frățească 
dintre cele două țări ți po
poare au cunoscut o conti
nuă înflorjre, pe baza prin
cipiilor internaționalismului 
socialist. Acordul economic, 
fțrecum ți cel de ajutor mi- 
itar nerambursabil pe anul 

1970 ca ți cel privind schim
bul de mărfuri ți plățile pe 
1970 marchează o nouă 
dezvoltare a relațiilor de 
prietenie ți colaborare mul
tilaterală dintre cele două 
țări, constituie, ața cum a- 
Brecia recent ziarul NHAN 

AN „o nouă dovadă a a- 
jutorului prețios acordat de 
partidul, guvernul ți poporul 
român poporului vietnamez 
în lupta sa împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea națională, pentru con
struirea socialismului".

Poporul român, care și-a 
cucerit prin jertfe grele, 
de-a lungul zbuciumatei sale 
istorii dreptul ia o viață li
beră, înțelege și prețuiește 
din adîncul inimii lupta bra
vului popor vietnamez pen
tru respingerea agresiunii 
imperialiste, pentru indepen
dență, libertate și reunifica- 
rea patriei. Poporul, tinere-

tul nostru își exprimă pro
funda solidaritate frățească 
du cauza nobilă a eroicului 
popor vietnamez, își reafir
mă hotărîrea de a-i acorda 
și în viitor întregul sprijin și 
ajutor material, moral ți po
litic pînă la cucerirea depli
nă a victoriei în lupta sa 
dreaptă.

Susținînd neabătut drep
tul imprescriptibil al fiecărui 
popor de a-ți hotărî singur 
propriul său destin, potrivit 
voinței ți aspirațiilor sale 
naționale, fără nici un ames
tec din afară, poporul ro
mân îsi alătură glasul tutu
ror celor care cer încetarea 
opresiunii imperialiste din 
Vietnam, retragerea tuturor 
trupelor S.U.A. ți ale aliați- 
lor acestora din Vietnamul 
de sud, respectarea inde
pendentei ți suveranității 
poporului vietnamez. Tn a- 
cest spirit,guvernul ți po
porul român susțin progra
mul de reglementare a pro
blemei vietnameze al gu
vernului R. D. Vietnam ți 
al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Cu prilejul aniversării a 
două decenii de la stabili
rea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Vietnam, tineretul, ală
turi de întregul popor ro
mân transmite poporului, ti
neretului Republicii Demo
crate Vietnam un cald salut 
frățesc și urări de noi ți 
noi succese în construirea 
socialismului, în respingerea 
agresiunii imperialiste.

Sub semnul cooperării 
internaționale

Duminică după-amiază, în saloanele hotelului „Kaiserhof" 
din Essen a avut loc o conferință de presă organizată cu 
prilejul semnării unor importante contracte între întreprin
deri sovietice de comerț exterior și mari firme din R. F. a 
Germaniei.

In cadrul întîlnirii, Nikolai 
Osipov, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
Alexei Sorokin, adjunct al mi
nistrului industriei gazelor din 
U.R.S.S. „precum și conducători 
ai unor societăți vest-germane, 
au adus la cunoștința ziariștilor 
semnarea la Essen, la 1 februa-

Dezvăluirea unui masacru
după... 21 de ani

E. R.

«s sU r* -t

O informație publicată duminică în col.anele săptămînalului 
londonez „The People", a provocat o puternică emoție în rîndu- 
rile cercurilor politice și ale opiniei publice britanice. Știrea 
a dezvăluit, cu multe detalii, săvîrșirea unui masacru de către 
trupele britanice în Malayezia, în urmă cu peste 21 de ani. Ea 
se bazează pe declarațiile mai multor veterani de război, par
ticipant direcți la operațiune. Toți aceștia au confirmat că. Ia 
12 octombrie 1948, în satul de junglă Kuala Kubu Bahru, din 
apropierea capitalei malayeziene, au fost împușcați 25 de mun
citori de pe o plantație, suspectați de a fi partizani comuniști.

Un veteran de război, Victor Remedios, a comentat duminică 
în același sens, informația, în cadrul unei emisiuni a postului de 
radio B.B.C. „Ni s-a spus să „măturăm" satul. Apoi sergentul 
ne-a informat despre ceea ce urma să se întîmple. El a aver
tizat că,~ dacă vreunul dintre noi refuză să ia parte la opera
țiune, să o spună pe loc, a declarat Remedios, care a adăugat 
că femeile din sat au fost adunate într-un vagon de campanie, 
iar alături au fost grupați și împușcați bărbați, în țipetele dis
perate ale soțiilor lor. „Intorcîndu-ne în sat — a continuat Re
medios — am zărit corpurile victimelor împrăștiate pe malul unui 
rîu, iar tot locul era inundat de sînge. Am incendiat, apoi, satul, 
dar nu-mi amintesc ce s-a întîmplat cu femeile. Știu că toți 
eram bolnavi din cauza șocului. Ulterior a fost deschisă o 
anchetă juridică militară, dar adevărul a fost escamotat".

rie, In prezența lui lui Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., și a profe
sorului Karl Schiller, ministrul 
economiei al R. F. a Germaniei, 
a unor contracte între întreprin
derile sovietice de comerț ex
terior „Soiuzneftexport", „Prom- 
sîrioimport" și Banca de comerț 
exterior a U.R.S.S., pe de o 
parte, și firmele vest-germane 
„Ruhrgas Ag“, „Mannesmann 
Export" și „Deutsche Bank", pe 
de altă parte.

Tn baza unuia dintre contrac
tele semnate — a cărui valabili
tate se întinde pe 20 de ani — 
R.F.G. va livra U.R.S.S. țevi de 
mare diametru (1,420 m), însu- 
mînd 1,2 milioane ' tone (res
pectiv conducte pentru o dis
tanță aproximativ de 2 000 km), 
precum și diferite utilaje pen
tru industria gezelor. Aceste li
vrări — s-a subliniat în cadrul 

’ conferinței de presă — consti
tuie cea mai mare comandă pri
mită pînă acum de industria de 
specialitate vest-germană. Țe
vile vor fi astfel construite in
cit să reziste la presiuni mari 
și la temperaturi scăzute, cu
prinse între minus 40 de grade 
și minus 60 grade C.

In schimbul acestor livrări, 
U.R.S.S. va furniza anual R.F. 
a Germaniei 3 miliarde metri 
cubi gaz metan, cu începere 
de la 1 octombrie 1973. Valoa
rea exportului de gaz metan va 
fi de peste 2,5 miliarde mărci 
vest-germane.

’fie.

• INTRE 30 ianuarie — 1 fe
bruarie, la Praga a avut loc o 
întîlnire internațională a sin
dicatelor, organizată de Federa
ția Sindicală Mondială, cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări 
a Conferinței Sindicale Mon
diale de la Londra, care a pus 
bazele creării F.S.M. Reprezen
tanții centralelor sindicale din 
30 de țări ale lumii și ai unor 
organizații sindicale internațio
nale au făcut un schimb de ex
periență cu privire la lupta 
pentru unitatea oamenilor mun
cii în ultimii 25 de ani și au 
făcut aprecieri la activitatea 
Federației Sindicale Mondia
le. Din partea sindicatelor 
române, la întîlnire a pre
zentat o comunicare Constantin 
Herescu, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialistă România. Comunicarea 
a fost primită cu interes de că
tre participanții la întîlnire.

• FRUMOSUL SUCCES re
purtat sîmbătă seara, de cîntă- 
reața româncă Viorica Cortez-

Guguianu în „Carmen" la Opera 
din Paris, a cucerit nu numai 
publicul, dar chiar și pe unii 
pretențioși cronicari muzicali 
parizieni. „O frumoasă Car
men : Viorica Cortez", așa își 
intitulează ziarul „Combat" de 
luni cronica sa consacrată 
spectacolului de sîmbătă, în 
care scrie printre altele : „Un 
fizic seducător, o voce amplă de 
mezzo, dezinvoltură, alură, pres
tanță și, fără îndoială, un in
teresant temperament artistic, o 
personalitate : nimic surprin
zător, deci, dacă Viorica Cor
tez a făcut sîmbătă seara la 
operă un foarte frumos debut în 
„Carmen". Interpretarea ei este 
captivantă, convingătoare, atît pe 
plan vocal, cit și dramatic"...

cîteva zile în acest oraș conti
nuă demonstrațiile de protest 
ale populației de culoare împo
triva discriminării rasiale. In 
urma incidentelor care au avut 
loc, poliția a arestat 43 de de
monstranți. care au participat 
Ia un marș de protest spre 
clădirea Tribunalului distric
tual.

• PRINTR-UN DECRET al 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, domenii
le aparținînd fostului rege și 
familiei regale au fost confis
cate. După cum precizează agen
ția M.E.N., terenurile confis
cate au fost puse la dispoziția 
Ministerului Agriculturii șl Re
formei Agrare.

într-un apartament din New 
York, victima fiind o studen
tă de 17 ani. Avertizată, poliția 
s-a deplasat la fața locului și a 
constatat că decesul a survenit 
în urma consumului de ixjri- 
juana. Alți doi studenți partici
pant la „Drog party" au fost 
arestați.

VISCOL PUTERNIC 
ÎN JAPONIA

STARE DE URGENTA 
ÎN ORAȘUL SUNDERSVILLE
• IN ORAȘUL Sundersville 

(statul Georgia) a fost decreta
tă stare de urgență. Pe străzi 
patrulează torțe polițienești ți 
unități ale gărzii naționale. De

• CONSUMUL DE DROGURI 
Ia așa-numitele „drog Party" — 
un gen de reuniuni la care ti
nerii își administrează dozele 
de stupefiante — a devenit a- 
larmant în Statele Unite. Cele 
mai multe dintre aceste re
uniuni sfîrșesc cu noi victime. 
Cel mai recent caz s-a petrecut

• POTRIVIT ultimelor știri 
transmise din Tokio, din cauza 
viscolului puternic care s-a 
abătut asupra Japoniei, 14 per
soane și-au pierdut viața și 
peste 50 au fost rănite. Nume
roase case au fost distruse, a- 
proximativ 5 000 de oameni ră- 
mînînd fără adăpost. Totodată, 
au fost avariate multe poduri, 
șosele și căi ferate, circulația 
fiind grav perturbată in multe 
prefecturi din insulele Honshu 
și Hokkaido.

Se apreciază că daunele cau
zate pînă acum de viscol depă
șesc 3 miliarde de yeni.

• LA MILANO au avut Ioc 
ciocniri între poliție și grupuri 
de elemente neofasciste, care, 
după ce au ținut o adunare, au 
încercat să ia cu asalt o clădire 
universitară, spărgind geamu
rile și provocînd grave dezor
dini. CANADA. Sala Operei din Montreal.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA 1 București. Piața „Scintell*, TeL 17.00.10, 17.00.S0. Abonamentele m fae la oficiile pogtale ți difuaorii din întreprinderi ri instituții. Tiparul i Combinatul poligrafic „Care Scînteii"


